ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ SAFE HOME

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΞΑΝΑΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
«SAFE

HOME»

MONO ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ

(α) Ανάγκη προστασίας των κόπων ολόκληρης ζωής
Η ανάγκη προστασίας των κόπων ολόκληρης ίσως ζωής, που με μια λέξη ονομάζεται
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ αποτελεί – πρέπει να αποτελεί – πρώτη προτεραιότητα κάθε ανθρώπου και ένα
από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να λύσει κάθε συνετός άνθρωπος. Κόποι
ολόκληρης ζωής κινδυνεύουν από κινδύνους όπως ο σεισμός, η φωτιά, η πλημμύρα κ.α.
που απειλούν να μετατρέψουν μέσα σε λίγη ώρα σε ερείπια αγαθά υπέρτατης οικονομικής
και συναισθηματικής σπουδαιότητας με τα οποία σας συνδέουν ισχυροί συναισθηματικοί
και οικονομικοί δεσμοί, αφού για να γίνουν χρειάστηκαν κόποι, ξενύχτια και συνεχής
αγώνας.

(β) Απόλυτη προστασία της περιουσίας των ασφαλισμένων
της ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ με το σύστημα
ολοκληρωμένης προστασίας κατοικίας «SAFE HOME»
Το σύστημα ολοκληρωμένης προστασίας περιουσίας «SAFE HOME» προστατεύει την
περιουσία σας και από κάθε κίνδυνο όπως η φωτιά, ο σεισμός, η πλημμύρα κ.α.

(γ) Κόστος
Το σύστημα προστασίας κατοικίας «SAFE HOME» κοστίζει τόσο φθηνά που φαίνεται
απίστευτο. Πολύ περισσότερο γίνεται κατανοητό αυτό εάν αναλογιστεί κανείς πόσο
κοστίζει η συντήρηση π.χ. ενός σπιτιού ή/και πόσο κοστίζουν άλλες συνήθειες για τσιγάρα,
προπο, λαχεία, δώρα σε τρίτους κ.α. σε σχέση με το κόστος που έχει το σύστημα
προστασίας κατοικίας «SAFE HOME».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

SAFE HOME 1

Τα προγράµµατα προστασίας κατοικιών SAFE HOME 1 απευθύνονται στους ιδιοκτήτες κτιρίων και / ή περιεχοµένων καθώς και στους ενοικιαστές
αυτών.
> Προσφέρονται για ασφαλίσεις ΜΟΝΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
> Η κάλυψη Διαρροής ή Θραύσης Σωληνώσεων ισχύει µόνο για κατοικίες ηλικίας µέχρι 30 ετών.
> Τα κτίρια πρέπει να είναι κατασκευής από µπετόν αρµέ ταρατσοσκεπείς ή διακοσµητικά κεραµίδια σε ταράτσα
> Ο υπολογισµός του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου της οικοδοµής, γίνεται µε βάση την τιµή κατασκευής ανά τ.µ. κατά την ηµέρα της ασφάλισης.
> Η ασφάλιση των κτιρίων παρέχεται σε αξία αποκατάστασης, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύει ο αναλογικός κανόνας (υπασφάλιση).
> Ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά παραθέτουµε το κόστος κατασκευής ανά τ.µ. που ισχύει σήµερα.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

850€ Ανά τ.µ

1.000€ Ανά τ.µ

1100€ Ανά τ.µ

1200 – 1500€ Ανά τ.µ

1200€ Ανά τ.µ

1300€ Ανά τ.µ

1600€ και άνω Ανά τ.µ

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1000€ Ανά τ.µ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Συνήθης Οικοσκευή 400€ Ανά Τετραγωνικό. Περιεχόµενο Θεωρείται Οτιδήποτε Αφαιρείται και Μεταφέρεται.

Σηµείωση: Για ασφάλιση σε αξία αποκατάστασης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ οι ανωτέρω αξίες.
Προκειµένου για την ασφάλιση των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων µερών που αναλογούν στα διαµερίσµατα πολυκατοικιών σηµειώνουµε τα εξής:
Σαν κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη, εκτός του οικοπέδου, η αξία του οποίου δεν περιλαµβάνεται στην ασφάλιση, θεωρούνται τα ακόλουθα:
> Η θεµελίωση
> Ο φέρων οργανισµός
> Οι εξωτερικοί τοίχοι και οι εσωτερικοί τοίχοι που διαχωρίζουν διαµερίσµατα ή διαµερίσµατα και κοινόχρηστους χώρους.
> Τα κλιµακοστάσια, η κεντρική είσοδος και οι κοινόχρηστοι διάδροµοι.
> Το δώµα της οικοδοµής.
> Οι ανελκυστήρες
> Οι κεντρικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικού, υδραυλικών, κεντρικής θέρµανσης, κεραιών ΤV και λοιπές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν
κοινόχρηστους χώρους.
> Τα έργα διαµόρφωσης των ακάλυπτων χώρων.
> Κάθε άλλη εγκατάσταση ή πράγµα που από το Νόµο κατ’ έθιµο ή από την φύση του προορίζεται ή χρησιµεύει για κοινή χρήση.
Η αξία των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων έργων και εγκαταστάσεων ενός κτιρίου αντιπροσωπεύει το 1/3 περίπου της συνολικής αξίας του κτιρίου.
Αν πρόκειται για ασφάλιση σεισµού, οπότε περιλαµβάνεται και η αξία της ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ, θα πρέπει η συνολική αξία του κτιρίου να προσαυξηθεί κατά
5% περίπου και συνεπώς η αξία των κοινοκτήτων κατά 15%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ κτιρίου καλής κατασκευής επιφάνειας 150τ.µ.
α)
β)

Για την κάλυψη ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ πλην ΣΕΙΣΜΟΥ
150τ.µ. Χ 1.000 € = 150.000,00 €
Για την κάλυψη ΣΕΙΣΜΟΥ κ θεµελίων
150τ.µ. Χ 1.000 € + 5% = 157.500,00 €

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
α)
β)

Για την κάλυψη ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ πλην ΣΕΙΣΜΟΥ
Αξία διαµερίσµατος 150.000 Χ 1/3 = 50.000 € αξία κοινόχρηστων χώρων.
Για την κάλυψη ΣΕΙΣΜΟΥ κ θεµελίων
Αξία κοινόχρηστων χώρων 50.000 € + 15% = 57.500 €.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ.
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ΒΑΣΙΚΟ

ΚΛΑΣΣΙΚΟ

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

Διαρροή 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

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Αξία αποκατάστασης οικοδοµής

Χ

Χ

Χ

Αξία καινουργούς για το περιεχόµενο

Χ

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

Χ

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

Διάρρηξη 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 Δηµοσίων 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

Χ

Έξοδα Πυρόσβεσης µέχρι 1.500,00€ ανά γεγονός και ετησίως

Χ

Χ

Χ

Ζηµιές Πυρόσβεσης

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

Κάλυψη ποσοστού επί των κοινοχρήστων χώρων, εφ’ όσον έχει δηλωθεί το ασφαλιστικό ποσό
που αναλογεί στο διαµέρισµα, θέσης στάθµευσης και αποθήκης

Χ

Χ

Χ

ONE CALL 123

Χ

Χ

Χ

7

ΑΠΑΛΛΑΓΗ (Σε κάθε ζηµιά)

ΚΛΑΣΣΙΚΟ

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. Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρµανσης

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

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

-------------

Το 10% του προς αποζηµίωση ποσού
µε ελάχιστο 600,00 €

------------

Υ.Ζ. 150,00 €

------------

Το 2% του συνολικού ασφαλιστικού
ποσού

5. Διάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης
6. Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη
7. Καθίζηση και/ή κατολίσθηση εδάφους

-----------

8. Βραχυκύκλωµα
9. Σεισµός (για όλα τα προγράµµατα)

150,00 €
Το 2% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού

ΕΤΗΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ € 1.000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ
ΒΑΣΙΚΟ

ΚΛΑΣΙΚΟ

ΠΛΗΡΕΣ

Κτίριο

0,49 €

0,77 €

0,88 €

Περιεχόµενο

0,61 €

1,49 €

1,70 €

Σεισµός: για όλη την Ελλάδα: 1,07€
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. Να µην 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. Δεν 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. Διάρρηξη σωληνώσεων Ύδρευσης/Θέρµανσης/Αποχέτευσης : Το έτος κατασκευής της οικοδοµής είναι της τελευταίας 30ετίας ή σε αντίθετη
περίπτωση έχουν αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου οι αντίστοιχες σωληνώσεις µετά το 1998.
6. 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.
7. Η αστική ευθύνη πυρκαγιάς και η εκκαθάριση συντριµµάτων δεν προσαυξάνουν το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο πυρκαγιάς σε αντίθετη
περίπτωση θα πρέπει να εισπραχθούν αναλογούντα ασφάλιστρα.
8. Για τις παρεχόµενες καλύψεις που αναφέρονται σε Α΄ Κίνδυνο δεν θα ισχύει ο αναλογικός όρος (υπασφάλιση) σε περίπτωση ζηµιάς.
9. Προτεινόµενο Ασφαλιστικό Ποσό:
- 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.
10. Σεισµός: δεν ασφαλίζονται κατοικίες χωρίς νόµιµη άδεια και πριν το έτος 1960.
11. Σε περίπτωση που το συνολικό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο της κατοικίας υπερβαίνει το ποσό των 500.000,00 € θα πρέπει να γίνεται
συνεννόηση µε τον Κλάδο.
12. 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).
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