
 

 
 
 
  

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 

Πακέτα Ασφάλισης 
ΟΧΗΜΑΤΑ 



 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Β’ Έκδοση Ενημερωτικού Εντύπου Πακέτων ασφάλισης Οχημάτων  
Ημερομηνία Β΄έκδοσης 22/12/2021 

Σελίδα | 2 

 
 

Περιεχόμενα 
 

Παρεχόμενα Πακέτα Ασφάλισης Οχημάτων ................................................................................................ 3 

1. Πακέτα Ασφάλισης για Επιβατικά, Φορτηγά Οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης και Ταξί ......................... 3 

1.1. Βασικό Πακέτο για ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΦΙΧ ΑΓΡ και ΤΑΞΙ ................................................................................. 3 

2. Πακέτα ασφάλισης με Προαιρετικές Καλύψεις για ΕΙΧ, ΦΙΧ και ΦΙΧ ΑΓΡ ....................................... 4 

2.1. Πακέτο Ασφάλισης αυτοκινήτου Mini Casco ................................................................................... 4 

2.2. Πακέτο Ασφάλισης αυτοκινήτου Midi Casco ................................................................................... 5 

2.3. Πακέτο Ασφάλισης αυτοκινήτου Full Casco ..................................................................................... 6 

3. Πακέτα Ασφάλισης Λοιπών Οχημάτων ............................................................................................ 8 

3.1. Βασικό Πακέτο για Μοτοσικλέτες, Μοτοποδήλατα και Τρακτέρ .................................................... 8 

3.2. Βασικό Πακέτο Μηχανημάτων Έργου .............................................................................................. 8 

3.3. Βασικό Πακέτο για Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης............................................................................... 9 

3.4. Βασικό Πακέτο για Ρυμουλκούμενα Οχήματα ............................................................................... 10 

3.5. Βασικό Πακέτο για Οχήματα Ενοικιαζόμενα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης.................................... 11 

3.6. Βασικό Πακέτο για Ενοικιαζόμενες Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα ........................................ 11 

4. Πίνακες Σύγκρισης Παρεχόμενων Πακέτων Ασφάλισης Οχημάτων .............................................. 12 

5. Ανεξάρτητες Προαιρετικές Καλύψεις εκτός Πακέτων Ασφάλισης ................................................. 14 

6. Πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ»..................................................................................................................... 15 

 

  



 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Β’ Έκδοση Ενημερωτικού Εντύπου Πακέτων ασφάλισης Οχημάτων  
Ημερομηνία Β΄έκδοσης 22/12/2021 

Σελίδα | 3 

Παρεχόμενα Πακέτα Ασφάλισης Οχημάτων 
 
Εδώ και πολλά χρόνια, το αυτοκίνητο έχει ξεπεράσει την έννοια της πολυτέλειας και έχει μετατραπεί σε 
απαραίτητο εργαλείο για κάθε άνθρωπο και επιχείρηση. Εμείς, στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., κάνοντας 
πράξη το σύνθημά μας ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ, σας προσφέρουμε πακέτα ασφάλισης για την 
εξασφάλιση της σημαντικής αυτής περιουσίας από κάθε είδους κίνδυνο, ανάλογα με τη χρήση του 
οχήματός σας. 
 
 

1. Πακέτα Ασφάλισης για Επιβατικά, Φορτηγά Οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης και Ταξί 

1.1. Βασικό Πακέτο για ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΦΙΧ ΑΓΡ και ΤΑΞΙ 

Πρόκειται για το βασικό πακέτο ασφάλισης επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, αγροτικών 

φορτηγών ιδιωτικής χρήσης και οχημάτων ταξί, το οποίο παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 

Παρεχόμενες Καλύψεις 
Ασφαλισμένο 

Κεφάλαιο 

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 6.000 € 

Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 6.000 € 

Προστασία BONUS λόγω ζημίας  

Προσωπικό ατύχημα οδηγού 15.000 € 

Πυρός περιεχομένου κατοικίας α 10.000 € 

Νομική Προστασία 10.000 € 

Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια και Επείγουσα Αερομεταφορά  

Φροντίδα Υγείας  

Οδική Βοήθεια κατόπιν Ατυχήματος β  

Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (μόνο για τις χρήσεις Ε.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ)  

 
Διευκρινίσεις : 
 

α. Η κάλυψη δεν παρέχεται σε εταιρικά οχήματα. 
 

β. Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας κατόπιν ατυχήματος παρέχεται σε οχήματα επιβατικά και φορτηγά έως 20 
φορολογήσιμους ίππους, με βάρος έως 3,5 τόνων (κενά φορτίου), με μονούς άξονες στον πίσω άξονα, μήκους 5.500 
χιλιοστά, πλάτους 2.050 χιλιοστά και μεταξόνιο 3.500 χιλιοστά. 
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2. Πακέτα ασφάλισης με Προαιρετικές Καλύψεις για ΕΙΧ, ΦΙΧ και ΦΙΧ ΑΓΡ 

2.1. Πακέτο Ασφάλισης αυτοκινήτου Mini Casco 

Το πακέτο ασφάλισης Mini Casco απευθύνεται σε κατόχους επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής 

χρήσης, καθώς και σε κατόχους αγροτικών φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Προσφέρει τις καλύψεις του 

βασικού πακέτου ενισχυμένες με τις καλύψεις του ιδίου του οχήματος έναντι πυρκαγιάς, ολικής και μερικής 

κλοπής και πυρκαγιάς από τρομοκρατικές ενέργειες: 

Παρεχόμενες Καλύψεις 
Ασφαλισμένο 

Κεφάλαιο 

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 6.000 € 

Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 6.000 € 

Προστασία BONUS λόγω ζημίας  

Προσωπικό ατύχημα οδηγού 15.000 € 

Πυρός περιεχομένου κατοικίας α 10.000 € 

Νομική Προστασία 10.000 € 

Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια και Επείγουσα Αερομεταφορά  

Φροντίδα Υγείας  

Οδική Βοήθεια κατόπιν Ατυχήματος β  

Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (μόνο για τις χρήσεις Ε.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ)  

Θραύση Κρυστάλλων γ 3.000 € 

Πυρός Αυτοκινήτου Εμπορική Αξία Οχήματος 

Πυρός Αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες Εμπορική Αξία Οχήματος 

Ολική Κλοπή Αυτοκινήτου Εμπορική Αξία Οχήματος 

Μερική Κλοπή Αυτοκινήτου Εμπορική Αξία Οχήματος 

 
Διευκρινίσεις : 
 

α. Η κάλυψη δεν παρέχεται σε εταιρικά οχήματα. 
β. Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας κατόπιν ατυχήματος παρέχεται σε οχήματα επιβατικά και φορτηγά έως 20 

φορολογήσιμους ίππους, με βάρος έως 3,5 τόνων (κενά φορτίου), με μονούς άξονες στον πίσω άξονα, μήκους 5.500 
χιλιοστά, πλάτους 2.050 χιλιοστά και μεταξόνιο 3.500 χιλιοστά. 

γ. Στις ζημίες που θα προκληθούν στο όχημα από οποιαδήποτε αιτία και αφορούν τη θραύση ή ρωγμή των γυάλινων 
επιφανειών του οχήματος (παρμπρίζ, τζάμια παραθύρων και φινιστρίνια, εξαιρούνται οι ηλιοροφές, οι αισθητήρες 
που φέρουν οι ανεμοθώρακες, τα φανάρια και οι καθρέπτες), ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα επιλογής 
συνεργείου για την πραγματοποίηση των εργασιών αντικατάστασης, η κάλυψη όμως υπόκειται σε απαλλαγή της 
Εταιρίας ποσού 200 €. Στην περίπτωση επιλογής συνεργαζόμενου συνεργείου με την Εταιρία, η Εταιρία έχει την 
δυνατότητα να καλύψει το κόστος αυτής της απαλλαγής. 
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2.2. Πακέτο Ασφάλισης αυτοκινήτου Midi Casco 

Το πακέτο ασφάλισης Midi Casco απευθύνεται σε κατόχους επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής 
χρήσης, καθώς και σε κατόχους αγροτικών φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Προσφέρει τις καλύψεις το 
πακέτου mini casco ενισχυμένες με τις καλύψεις ιδίων ζημιών του οχήματος από θεομηνίες, κακόβουλη βλάβη 
και απόπειρα κλοπής: 

Παρεχόμενες Καλύψεις 
Ασφαλισμένο 

Κεφάλαιο 

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 6.000 € 

Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 6.000 € 

Προστασία BONUS λόγω ζημίας  

Προσωπικό ατύχημα οδηγού 15.000 € 

Πυρός περιεχομένου κατοικίας α 10.000 € 

Νομική Προστασία 10.000 € 

Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια και Επείγουσα Αερομεταφορά  

Φροντίδα Υγείας  

Οδική Βοήθεια ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ β  

Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (μόνο για τις χρήσεις Ε.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ)  

Θραύση Κρυστάλλων γ 3.000 € 

Πυρός Αυτοκινήτου Εμπορική Αξία Οχήματος 

Πυρός Αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες Εμπορική Αξία Οχήματος 

Ολική Κλοπή Αυτοκινήτου Εμπορική Αξία Οχήματος 

Μερική Κλοπή Αυτοκινήτου Εμπορική Αξία Οχήματος 

Ίδιες ζημίες από θεομηνίες δ Εμπορική Αξία Οχήματος 

Ίδιες ζημίες από κακόβουλη βλάβη δ Εμπορική Αξία Οχήματος 

Ίδιες ζημίες από απόπειρα κλοπής 3.000 € 

 
Διευκρινίσεις : 
 

α. Η κάλυψη δεν παρέχεται σε εταιρικά οχήματα. 
β. Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας κατόπιν ατυχήματος παρέχεται σε οχήματα επιβατικά και φορτηγά έως 20 

φορολογήσιμους ίππους, με βάρος έως 3,5 τόνων (κενά φορτίου), με μονούς άξονες στον πίσω άξονα, μήκους 5.500 
χιλιοστά, πλάτους 2.050 χιλιοστά και μεταξόνιο 3.500 χιλιοστά. 

γ. Στις ζημίες που θα προκληθούν στο όχημα από οποιαδήποτε αιτία και αφορούν τη θραύση ή ρωγμή των γυάλινων 
επιφανειών του οχήματος (παρμπρίζ, τζάμια παραθύρων και φινιστρίνια, εξαιρούνται οι ηλιοροφές, οι αισθητήρες 
που φέρουν οι ανεμοθώρακες, τα φανάρια και οι καθρέπτες), ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα επιλογής 
συνεργείου για την πραγματοποίηση των εργασιών αντικατάστασης, η κάλυψη όμως υπόκειται σε απαλλαγή της 
Εταιρίας ποσού 200 €. Στην περίπτωση επιλογής συνεργαζόμενου συνεργείου με την Εταιρία, η Εταιρία έχει την 
δυνατότητα να καλύψει το κόστος αυτής της απαλλαγής. 

δ. Στις ίδιες ζημίες που θα προκληθούν στο όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, κακόβουλες ενέργειες 
και φυσικές καταστροφές ισχύει το συμφωνημένο ποσό απαλλαγής 300€ ή 500€ ή 1.000€ το οποίο επιλέγει ο 
ασφαλισμένος και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
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2.3. Πακέτο Ασφάλισης αυτοκινήτου Full Casco 

Το πακέτο ασφάλισης Full Casco απευθύνεται σε κατόχους επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, 
καθώς και σε κατόχους αγροτικών φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Προσφέρει τις καλύψεις το πακέτου 
midi casco ενισχυμένες με τις καλύψεις ιδίων ζημιών από πρόσκρουση – σύγκρουση – ανατροπή, την αστική 
ευθύνη από πυρκαγιά και την θραύση αερόσακων κατόπιν ατυχήματος: 

 

Παρεχόμενες Καλύψεις 
Ασφαλισμένο 

Κεφάλαιο 

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 6.000 € 

Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 6.000 € 

Προστασία BONUS λόγω ζημίας  

Προσωπικό ατύχημα οδηγού 15.000 € 

Πυρός περιεχομένου κατοικίας α 10.000 € 

Νομική Προστασία 10.000 € 

Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια και Επείγουσα Αερομεταφορά  

Φροντίδα Υγείας  

Οδική Βοήθεια κατόπιν Ατυχήματος β  

Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (μόνο για τις χρήσεις Ε.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ)  

Θραύση Κρυστάλλων γ 3.000 € 

Πυρός Αυτοκινήτου Εμπορική Αξία Οχήματος 

Πυρός Αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες Εμπορική Αξία Οχήματος 

Ολική Κλοπή Αυτοκινήτου Εμπορική Αξία Οχήματος 

Μερική Κλοπή Αυτοκινήτου Εμπορική Αξία Οχήματος 

Ίδιες ζημίες από θεομηνίες δ Εμπορική Αξία Οχήματος 

Ίδιες ζημίες από κακόβουλη βλάβη δ Εμπορική Αξία Οχήματος 

Ίδιες ζημίες από απόπειρα κλοπής 3.000 € 

Ίδιες ζημίες από πρόσκρουση – σύγκρουση – ανατροπή δ Εμπορική Αξία Οχήματος 

Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά ασφαλιζομένου οχήματος 
18.000 € σωματικές βλάβες 

6.000 € υλικές ζημιές 

Αερόσακοι κατόπιν ατυχήματος γ 3.000 € 
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Διευκρινίσεις : 
 

α. Η κάλυψη δεν παρέχεται σε εταιρικά οχήματα. 
β. Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας κατόπιν ατυχήματος παρέχεται σε οχήματα επιβατικά και φορτηγά έως 20 

φορολογήσιμους ίππους, με βάρος έως 3,5 τόνων (κενά φορτίου), με μονούς άξονες στον πίσω άξονα, μήκους 5.500 
χιλιοστά, πλάτους 2.050 χιλιοστά και μεταξόνιο 3.500 χιλιοστά. 

γ. Στις ζημίες που θα προκληθούν στο όχημα από οποιαδήποτε αιτία και αφορούν τη θραύση ή ρωγμή των γυάλινων 
επιφανειών (παρμπρίζ, τζάμια παραθύρων και φινιστρίνια, εξαιρούνται οι ηλιοροφές, οι αισθητήρες που φέρουν 
οι ανεμοθώρακες, τα φανάρια και οι καθρέπτες), ή τη θραύση αερόσακων, του οχήματος, ο ασφαλισμένος διατηρεί 
το δικαίωμα επιλογής συνεργείου για την πραγματοποίηση των εργασιών αντικατάστασης, η κάλυψη όμως 
υπόκειται σε απαλλαγή της Εταιρίας ποσού 200 €. Στην περίπτωση επιλογής συνεργαζόμενου συνεργείου με την 
Εταιρία, η Εταιρία έχει την δυνατότητα να καλύψει το κόστος αυτής της απαλλαγής. 

δ. Στις ίδιες ζημίες που θα προκληθούν στο όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, κακόβουλες ενέργειες 
και φυσικές καταστροφές ισχύει το συμφωνημένο ποσό απαλλαγής 300€ ή 500€ ή 1.000€ το οποίο επιλέγει ο 
ασφαλισμένος και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  



 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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3. Πακέτα Ασφάλισης Λοιπών Οχημάτων 

3.1. Βασικό Πακέτο για Μοτοσικλέτες, Μοτοποδήλατα και Τρακτέρ 

Πρόκειται για το βασικό πακέτο ασφάλισης μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και τρακτέρ ιδιωτικής χρήσης, το 

οποίο παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 

Παρεχόμενες Καλύψεις 
Ασφαλισμένο 

Κεφάλαιο 

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 6.000 € 

Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 6.000 € 

Προστασία BONUS λόγω ζημίας  

Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια και Επείγουσα Αερομεταφορά  

Φροντίδα Υγείας  

 

 

3.2. Βασικό Πακέτο Μηχανημάτων Έργου 

Πρόκειται για το βασικό πακέτο ασφάλισης οχημάτων που λειτουργούν ως μηχανήματα έργου, το οποίο παρέχει 

τις παρακάτω καλύψεις: 

Παρεχόμενες Καλύψεις 
Ασφαλισμένο 

Κεφάλαιο 

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 6.000 € 

Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 6.000 € 

Προστασία BONUS λόγω ζημίας  

Προσωπικό ατύχημα οδηγού 10.000 € 

Νομική Προστασία 10.000 € 

Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια και Επείγουσα Αερομεταφορά  

Φροντίδα Υγείας  

 

 

  



 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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3.3. Βασικό Πακέτο για Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης 

Πρόκειται για το βασικό πακέτο ασφάλισης φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης, το οποίο παρέχει τις 

παρακάτω καλύψεις: 

Παρεχόμενες Καλύψεις 
Ασφαλισμένο 

Κεφάλαιο 

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 6.000 € 

Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 6.000 € 

Προστασία BONUS λόγω ζημίας  

Προσωπικό ατύχημα οδηγού 15.000 € 

Πυρός περιεχομένου κατοικίας α 10.000 € 

Νομική Προστασία 10.000 € 

Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια και Επείγουσα Αερομεταφορά  

Φροντίδα Υγείας  

Μεταφορά εμπορευμάτων κατόπιν ατυχήματος β 60.000 € 

 
Διευκρινίσεις : 
 

α. Η κάλυψη δεν παρέχεται σε εταιρικά οχήματα. 
β. Η κάλυψη δεν παρέχεται στις κατηγορίες φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης που έργο τους είναι οι 

χωματουργικές εργασίες, αποθήκευση και μεταφορά λυμάτων καθώς και παραγωγή και μεταφορά 
τσιμεντοκονιάματος. Εξαιρείται η αλλοίωση των μεταφερομένων εμπορευμάτων, η μεταφορά ζωντανών ζώων, η 
μεταφορά αξιόγραφων, εγγράφων, νομισμάτων, χαρτονομισμάτων, επιταγών, ομόλογων, μετοχών, λαχείων, 
κοσμημάτων, πολύτιμων & ημιπολύτιμων λίθων, έργων τέχνης, αρχαιοτήτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών υλικών, 
ανθρωπίνων μοσχευμάτων, αντικειμένων συναισθηματικής αξίας (άνευ εμπορικής αξίας), αντικειμένων με 
προγενέστερη ζημία, τα εύθραυστα εμπορεύματα (π.χ κρύσταλλα, πορσελάνες, γρανίτης, μάρμαρα κ.λ.π.) & 
γενικότερα τα ευπαθή προϊόντα ή προϊόντα των οποίων η διακίνηση απαγορεύεται και κάθε είδους επιστροφή 
εμπορευμάτων που δεν οφείλεται σε ζημία από ατύχημα. Η μη παροχή της κάλυψης δεν μεταβάλει την τιμολόγηση 
του πακέτου ασφάλισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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3.4. Βασικό Πακέτο για Ρυμουλκούμενα Οχήματα 

Πρόκειται για το βασικό πακέτο ασφάλισης ρυμουλκούμενων οχημάτων, το οποίο παρέχει τις παρακάτω 

καλύψεις: 

Παρεχόμενες Καλύψεις 
Ασφαλισμένο 

Κεφάλαιο 

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 6.000 € 

Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 6.000 € 

Νομική Προστασία 10.000 € 

 

  



 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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3.5. Βασικό Πακέτο για Οχήματα Ενοικιαζόμενα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης 

Πρόκειται για το βασικό πακέτο ασφάλισης ενοικιαζόμενων οχημάτων ΕΙΧ, το οποίο παρέχει τις παρακάτω 

καλύψεις: 

Παρεχόμενες Καλύψεις 
Ασφαλισμένο 

Κεφάλαιο 

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 6.000 € 

Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 6.000 € 

Προσωπικό ατύχημα οδηγού 15.000 € 

Νομική Προστασία 10.000 € 

Επέκταση Αστικής Ευθύνης Υλικών Ζημιών μεταξύ Οχημάτων Ίδιου Ιδιοκτήτη 3.500 € 

 

 

 

3.6. Βασικό Πακέτο για Ενοικιαζόμενες Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα 

Πρόκειται για το βασικό πακέτο ασφάλισης ενοικιαζόμενων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, το οποίο παρέχει 

τις παρακάτω καλύψεις: 

Παρεχόμενες Καλύψεις 
Ασφαλισμένο 

Κεφάλαιο 

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης 
όπως αυτά καθορίζονται από την 

Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία 

Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 6.000 € 

Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 6.000 € 

Επέκταση Αστικής Ευθύνης Υλικών Ζημιών μεταξύ Οχημάτων Ίδιου Ιδιοκτήτη 3.500 € 

 

 



 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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4. Πίνακες Σύγκρισης Παρεχόμενων Πακέτων Ασφάλισης Οχημάτων 

Παρεχόμενες Καλύψεις 

ΒΑΣΙΚΟ 
ΕΙΧ-ΦΙΧ- 
ΦΙΧ.ΑΓΡ 

-ΤΑΞΙ 

MINI 
CASCO 

ΕΙΧ-ΦΙΧ- 
ΦΙΧ.ΑΓΡ 

MIDI 
CASCO 

ΕΙΧ-ΦΙΧ- 
ΦΙΧ.ΑΓΡ 

FULL 
CASCO 

ΕΙΧ-ΦΙΧ- 
ΦΙΧ.ΑΓΡ 

ΒΑΣΙΚΟ 
ΤΡΑΚΤΕΡ/ 
ΔΙΚΥΚΛΑ 

ΒΑΣΙΚΟ 
ΜΗΧ. 
ΕΡΓΟΥ 

ΒΑΣΙΚΟ 
ΦΔΧ 

ΒΑΣΙΚΟ 
ΡΥΜ/ΝΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΒΑΣΙΚΟ 
ΕΙΧ 

ΕΝΟΙΚ 

ΒΑΣΙΚΟ 
ΕΙΧ/ΜΟΤ 

ΕΝΟΙΚ 

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Προστασία BONUS λόγω ζημίας ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Προσωπικό ατύχημα οδηγού ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  

Πυρός περιεχομένου κατοικίας α ✓ ✓ ✓ ✓   ✓    

Νομική Προστασία ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια και Επείγουσα Αερομεταφορά ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Φροντίδα Υγείας ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓    

Οδική Βοήθεια κατόπιν Ατυχήματος β ✓ ✓ ✓ ✓  ✓     

Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (μόνο για τις χρήσεις Ε.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ) ✓ ✓ ✓ ✓       

Θραύση Κρυστάλλων γ  ✓ ✓ ✓       

Πυρός Αυτοκινήτου  ✓ ✓ ✓       

Πυρός Αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες  ✓ ✓ ✓       

Ολική Κλοπή Αυτοκινήτου  ✓ ✓ ✓       

Μερική Κλοπή Αυτοκινήτου  ✓ ✓ ✓       

Ίδιες ζημίες από θεομηνίες δ   ✓ ✓       

Ίδιες ζημίες από κακόβουλη βλάβη δ   ✓ ✓       

Ίδιες ζημίες από απόπειρα κλοπής δ   ✓ ✓       

Ίδιες ζημίες από πρόσκρουση – σύγκρουση – ανατροπή δ    ✓       

Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά ασφαλιζομένου οχήματος    ✓       

Αερόσακοι κατόπιν ατυχήματος γ    ✓       

Μεταφορά εμπορευμάτων κατόπιν ατυχήματος ε       ✓    

Επέκταση Αστικής Ευθύνης Υλικών Ζημιών μεταξύ Οχημάτων Ίδιου Ιδιοκτήτη         ✓ ✓ 



 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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Διευκρινίσεις : 
 

α. Η κάλυψη δεν παρέχεται σε εταιρικά οχήματα. 
 

β. Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας κατόπιν ατυχήματος παρέχεται σε οχήματα επιβατικά και φορτηγά έως 20 
φορολογήσιμους ίππους, με βάρος έως 3,5 τόνων (κενά φορτίου), με μονούς άξονες στον πίσω άξονα, 
μήκους 5.500 χιλιοστά, πλάτους 2.050 χιλιοστά και μεταξόνιο 3.500 χιλιοστά. 

 
γ. Στις ζημίες που θα προκληθούν στο όχημα από οποιαδήποτε αιτία και αφορούν τη θραύση ή ρωγμή των 

γυάλινων επιφανειών (παρμπρίζ, τζάμια παραθύρων και φινιστρίνια, εξαιρούνται οι ηλιοροφές, οι 
αισθητήρες που φέρουν οι ανεμοθώρακες, τα φανάρια και οι καθρέπτες), ή τη θραύση αερόσακων, του 
οχήματος, ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα επιλογής συνεργείου για την πραγματοποίηση των 
εργασιών αντικατάστασης, η κάλυψη όμως υπόκειται σε απαλλαγή της Εταιρίας ποσού 200 €. Στην 
περίπτωση επιλογής συνεργαζόμενου συνεργείου με την Εταιρία, η Εταιρία έχει την δυνατότητα να καλύψει 
το κόστος αυτής της απαλλαγής. 

 
δ. Στις ίδιες ζημίες που θα προκληθούν στο όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, κακόβουλες 

ενέργειες και φυσικές καταστροφές ισχύει το συμφωνημένο ποσό απαλλαγής 300€ ή 500€ ή 1.000€ το 
οποίο επιλέγει ο ασφαλισμένος και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
 

ε. Η κάλυψη δεν παρέχεται στις κατηγορίες φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης που έργο τους είναι οι 
χωματουργικές εργασίες, αποθήκευση και μεταφορά λυμάτων καθώς και παραγωγή και μεταφορά 
τσιμεντοκονιάματος. Εξαιρείται η αλλοίωση των μεταφερομένων εμπορευμάτων, η μεταφορά ζωντανών 
ζώων, η μεταφορά αξιόγραφων, εγγράφων, νομισμάτων, χαρτονομισμάτων, επιταγών, ομόλογων, μετοχών, 
λαχείων, κοσμημάτων, πολύτιμων & ημιπολύτιμων λίθων, έργων τέχνης, αρχαιοτήτων, εκρηκτικών, 
διαβρωτικών υλικών, ανθρωπίνων μοσχευμάτων, αντικειμένων συναισθηματικής αξίας (άνευ εμπορικής 
αξίας), αντικειμένων με προγενέστερη ζημία, τα εύθραυστα εμπορεύματα (π.χ κρύσταλλα, πορσελάνες, 
γρανίτης, μάρμαρα κ.λ.π.) & γενικότερα τα ευπαθή προϊόντα ή προϊόντα των οποίων η διακίνηση 
απαγορεύεται και κάθε είδους επιστροφή εμπορευμάτων που δεν οφείλεται σε ζημία από ατύχημα. Η μη 
παροχή της κάλυψης δεν μεταβάλει την τιμολόγηση του πακέτου ασφάλισης. 

 
  
  



 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 
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ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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5. Ανεξάρτητες Προαιρετικές Καλύψεις εκτός Πακέτων Ασφάλισης 

Παρεχόμενες Καλύψεις Προϋποθέσεις 

Αερόσακοι κατόπιν ατυχήματος Παρέχεται σε συνδυασμό με τη Θραύση Κρυστάλλων 

Αστική Ευθύνη κατά τη λειτουργία ως εργαλείο α Παρέχεται σε χρήσεις Μηχ. Έργου και Τρακτέρ 

Ίδιες ζημίες από θεομηνίες β 
Παρέχεται σε συνδυασμό με Πυρός, Ολική και Μερική Κλοπή 
Αυτοκινήτου 

Ίδιες ζημίες από θεομηνίες – mini casco β Παρέχεται σε συνδυασμό με το Πακέτο Mini Casco 

Ίδιες ζημίες από κακόβουλη βλάβη β 
Παρέχεται σε συνδυασμό με Πυρός, Ολική και Μερική Κλοπή 
Αυτοκινήτου 

Ίδιες ζημίες από πρόσκρουση – σύγκρουση – ανατροπή β 
Παρέχεται σε συνδυασμό με Πυρός, Ολική και Μερική Κλοπή 
Αυτοκινήτου 

Ολική Κλοπή Αυτοκινήτου  

Μερική Κλοπή Αυτοκινήτου Παρέχεται σε συνδυασμό με Πυρός Αυτοκινήτου 

Νομική Προστασία Παρέχεται σε Μοτοσικλέτες, Μοτοποδήλατα και Τρακτέρ 

Θραύση Κρυστάλλων  

Προσωπικό ατύχημα οδηγού Παρέχεται σε Μοτοσικλέτες, Μοτοποδήλατα και Τρακτέρ 

Πυρός Αυτοκινήτου  

Πυρός Αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες Παρέχεται σε συνδυασμό με Πυρός Αυτοκινήτου 

Οδική Βοήθεια γ  

Επέκταση Αστικής Ευθύνης μεταξύ συγγενών 1ου βαθμού 
Παρέχεται σε συνδυασμό με τις Υλικές Ζημιές από οδηγό με 
μη ανανεωμένη άδεια οδήγησης 

Υλικές Ζημιές από οδηγό με μη ανανεωμένη άδεια οδήγησης 
Παρέχεται σε συνδυασμό με την Επέκταση Αστικής Ευθύνης 
μεταξύ συγγενών 1ου βαθμού 

 

Διευκρινίσεις : 
 

α. Παρέχεται για ασφαλισμένο κεφάλαιο 24.000 € και 36.000€. Για κεφάλαιο μεγαλύτερο από 36.000 € 
απαιτείται συνεννόηση με την εταιρία. 

 
β. Στις ίδιες ζημίες που θα προκληθούν στο όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, κακόβουλες 

ενέργειες και φυσικές καταστροφές ισχύει το συμφωνημένο ποσό απαλλαγής 300€ ή 500€ ή 1.000€ το 
οποίο επιλέγει ο ασφαλισμένος και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 
γ. Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας παρέχεται σε οχήματα επιβατικά και φορτηγά έως 20 φορολογήσιμους ίππους, 

με βάρος έως 3,5 τόνων (κενά φορτίου), με μονούς άξονες στον πίσω άξονα, μήκους 5.500 χιλιοστά, 
πλάτους 2.050 χιλιοστά και μεταξόνιο 3.500 χιλιοστά.  
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6. Πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» 

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, θέλοντας να εξασφαλίσει την προστασία των συμφερόντων σας με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, έχει δημιουργήσει ένα πρωτότυπο και μοναδικό πακέτο, δωρεάν υπηρεσιών. Το 

πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» παρέχεται σε όλους τους ασφαλισμένους μας και προσφέρει άμεση επέμβαση στον 

τόπο του ατυχήματος.  

Οι Δωρεάν υπηρεσίες του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ» είναι :  

✓ Άμεσος Φιλικός Διακανονισμός, με αποζημίωσή σας για κάθε υλική ζημία που προκάλεσε στο 

αυτοκίνητό σας ασφαλισμένος σε οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική Εταιρία, αλλά και 

ανασφάλιστος. 

✓ Άμεση παρουσία μας και προσφορά Βοήθειας στον τόπο του ατυχήματος. 

✓ Συμπλήρωση και παραλαβή Δήλωσης Ατυχήματος. 

✓ Φωτογράφηση εμπλεκόμενων οχημάτων και τόπου ατυχήματος. 

✓ Συμβουλές και υποστήριξή σας έναντι άλλων οδηγών. 

✓ Φροντίδα περισυλλογής και μεταφοράς επιβατών και αποσκευών. 

✓ Άμεση παροχή χρήσιμης Τεχνικής, Ιατρικής Τηλεβοήθειας. 

✓ Συμβουλές για την επισκευή του αυτοκινήτου σας. 

✓ Ανοιχτή γραμμή και επικοινωνία με το Νομικό μας Τμήμα. 

✓ 24ωρη συνεχή εξυπηρέτησή σας 365 μέρες το χρόνο. 

Καλέστε μας να έρθουμε επί τόπου για να σας βοηθήσουμε στη συμπλήρωση των εντύπων, τη 

φωτογράφηση και να σας παρέχουμε συμβουλές, ώστε να σας πληρώσουμε αμέσως όλες τις υλικές ζημίες 

του αυτοκινήτου σας, όταν δεν ευθύνεστε, με το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού της εταιρίας μας. 


