
AIG Europe S.A.
Υποκατάστημα Ελλάδας
Έδρα: Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, Τηλ.: 210 8127600, Fax:210 8063585
Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Tηλ.: 2310 474999, Fax: 2310 474980-990, E-mail: Info.Gr@aig.com, www.aig.com.gr

Η σειρά προγραμμάτων ασφάλισης κατοικιών της AIG, καλύπτει από τις βασικότερες ως τις πλέον σύγχρονες 
ασφαλιστικές ανάγκες, με απλή σύνταξη, φιλική μορφή, κατανοητούς όρους ασφάλισης, σαφείς εξαιρέσεις 
και ανταγωνιστικές τιμές.

• Μείωση ασφαλίστρων σεισμού με βάση το έτος κατασκευής και την απαλλαγή 
• Επιλογή ασφάλισης χωρίς απαλλαγές για νερά, καιρικά φαινόμενα και βραχυκύκλωμα 
• Δυνατότητα προσαρμογής της ασφάλισης στις ανάγκες και τις οικονομικές προτεραιότητες        

του ασφαλιζόμενου 
• Άμεση On-line τιμολόγηση και αποστολή αίτησης μέσω Portal συνεργατών

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
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ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Απλή Διευρυμένη Πλήρης
Συμφωνημένες 

Αξίες

Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος

Ευρεία έκρηξη

Πρόσκρουση οχημάτων

Πτώση αεροσκαφών

Ζημιές από καπνό

Προστασία υπασφάλισης

Νεοαποκτηθέντα περουσιακά στοιχεία

Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας

Ίδιες ζημίες του θερμοσίφωνα, του λέβητα και 
συσκευών αερίου από έκρηξη

Βραχυκύκλωμα *

Ζημιές ηλεκτρικής εγκατάστασης & συσκευών

Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές 
ενέργειες, κακόβουλη βλάβη

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, διάρρηξη 
σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, 
αποχέτευσης

Χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού

Έξοδα άντλησης υδάτων

Αποκατάσταση των ζημιωθέντων σωληνώσεων

Πτώση στύλων ΔΕΗ/OTE και δέντρων

Κόστος Διερευνητικών Εργασιών για ζημιές από 
νερά

Θραύση υαλοπινάκων / καθρεπτών

Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση ζημίας

Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και αποκομιδής 
ερειπίων

Κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών & έξοδα 
έκδοσης αδειών

Αλλοίωση τροφίμων

Αστική Ευθύνη προς τρίτους από καλυπτόμενους 
κινδύνους
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Αστική Ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη από 
καλυπτόμενους κινδύνους

Απώλεια εισοδήματος (ενοικίων) του ασφαλιζόμενου 
κτιρίου / διαμερίσματος

Έξοδα μετακόμισης, αποθήκευσης περιεχομένου 
και προσωρινής μεταστέγασης, σε περίπτωση που 
η κατοικία καταστεί ακατοίκητη από καλυπτόμενη 
ζημία

Επέκταση ασφαλιστικής κάλυψης διασωθέντος 
ασφαλισμένου περιεχομένου σε προσωρινή διαμονή

Κλοπή ύστερα από διάρρηξη / ληστεία **

Ζημίες στην οικοδομή μετά από βίαιη είσοδο με 
σκοπό την κλοπή

 Ζημία σε πόρτα ασφαλείας συνεπεία διάρρηξης

Κλοπή πιστωτικής κάρτας



4

AIG Europe S.A.
Υποκατάστημα Ελλάδας
Έδρα: Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, Τηλ.: 210 8127600, Fax:210 8063585
Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Tηλ.: 2310 474999, Fax: 2310 474980-990, E-mail: Info.Gr@aig.com, www.aig.com.gr

Προαιρετικές για κύριες κατοικίες & υποχρεωτικές για εξοχικές

                               Απαλλαγή

Εφαρμόζονται μόνο 
στην διευρυμένη, 
πλήρη κάλυψη / 
Συμφωνημένες

Επιπλέον υποχρεωτική 
απαλλαγή στην  
εξοχική κατοικία

• Ζημιές από νερά/ καιρικά φαινόμενα
• Ζημιές στην ηλεκτρική  εγκατάσταση*
• Βραχυκύκλωμα*

* (Σε περίπτωση ενεργοποίησης ταυτόχρονα και  
     των δύο καλύψεων για το ίδιο ζημιογόνο γεγονός  
     φαρμόζεται μια απαλλαγή)

 
 

• Ζημιές από Κλοπή

• 5% επί της ζημιάς με ελάχιστο €500
• €150
• €150 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο €600

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΣΕΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Ζώνη Σεισμού
• Έτος κατασκευής
• Απαλλαγή
• Τύπος κατασκευής  

(Τουβλόκτιστη / Λιθόκτιστη)

• Έτος κατασκευής ή ανακατασκευής με εργασίες ενίσχυσης  
του φέροντα οργανισμού, μετά το 1960 

•  Ύπαρξη νόμιμης άδειας ανέγερσης 

• Μη ύπαρξη ζημιών από σεισμούς κατά το παρελθόν

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Επιπλέον, μπορείτε να διευρύνετε το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας που έχετε επιλέξει με τις Πρόσθετες Καλύψεις 
που αναφέρονται παρακάτω:

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

• 2% επί του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000
• 5% με ελάχιστο € 5.000 → Έκπτωση 25%
• 7,5% με ελάχιστο € 7.500  Έκπτωση 40%
• 10% με ελάχιστο € 10.000  Έκπτωση 55%
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ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Α. Ισχύουν αποκλειστικά για τις βασικές καλύψεις των μόνιμων κατοικιών και λειτουργούν αθροιστικά.

Σε κατοικίες με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής & περιεχομένου μεγαλύτερο από €300.000 παρέχεται 
έκπτωση

5% 

Σε κατοικίες με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής & περιεχομένου μεγαλύτερο από €600.000 παρέχεται 
έκπτωση

10%

Σε κατοικίες που ασφαλίζονται με πλήρη κάλυψη ή συμφωνημένες και είναι εφοδιασμένες με σύστημα 
συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρία προστασίας παρέχεται έκπτωση

5%

Δεν παρέχεται έκπτωση στα ασφάλιστρα σεισμού και των πρόσθετων καλύψεων

Β. Ισχύουν για όλες τις καλύψεις κατοικιών.

Στις περιπτώσεις που η ασφάλεια κατοικίας συνδυάζεται με την ασφάλιση άλλης κατοικίας, θα παρέχεται 
έκπτωση στα ασφάλιστρα της εκάστοτε κατοικίας *  

10%

Στις περιπτώσεις που η ασφάλεια κατοικίας συνδυάζεται με την ασφάλιση αυτοκινήτου, θα παρέχεται 
έκπτωση στα ασφάλιστρα της εκάστοτε κατοικίας *  

10%

Στις περιπτώσεις που η ασφαλιζόμενη κατοικία είναι ενυπόθηκη, θα παρέχεται έκπτωση στα ασφάλιστρα της 
κατοικίας  

20%

* Σε περίπτωση συνύπαρξης των δυο εκπτώσεων, το συνολικό ποσό έκπτωσης που μπορεί να εφαρμοστεί είναι 10%

Γ. Ισχύουν σε άλλα ασφαλιστικά προϊόντα.

Στις περιπτώσεις που η ασφάλεια κατοικίας συνδυάζεται με την ασφάλιση αυτοκινήτου, θα παρέχεται 
έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου  

10%

Στις περιπτώσεις που η ασφάλεια κατοικίας συνδυάζεται με την ασφάλιση σκάφους, θα παρέχεται έκπτωση 
στα ασφάλιστρα του σκάφους  

10% 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Προσωπικό Ατύχημα €15,32 

Καθίζηση - κατολίσθηση 0,17 %ο
Καθίζησης: 2% στο 

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο με 
ελάχιστο € 2.000 

Κάλυψη έργων τέχνης (Κατά Παντός Κινδύνου) 
εξαιρουμένου του σεισμού

4,80 %ο

Κάλυψη έργων τέχνης (Κατά Παντός Κινδύνου) 
περιλαμβανομένου του σεισμού

6,02 %ο

Έργων τέχνης σεισμού: 2% 
στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ή 
25% επί της ζημίας όποιο από 

τα δύο είναι μικρότερο.

Γενική & Οικογενειακή Αστική Ευθύνη €29,85 
Γενική & Οικ. Αστική Ευθύνη: 

€100 

Πακέτο Οικονομικών Απωλειών Ασφαλισμένου: 
Κλοπή ταυτότητας Δόλιες χρεώσεις Επίθεση & 
ληστεία σε ΑΤΜ Κάλυψη απολεσθέντος πορτοφολιού 
Αντικατάσταση κλειδιών 

€41,81
Κλοπή ταυτότητας: €75

ΠΛΗΡΗ        ΣΥΜΦ.

ΚΠΚ Κάλυψη – Τυχαία Yλική Ζημία 2,36 %ο          2,99 %ο €300
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ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Απλή € 30 

Διευρυμένη € 45

Πλήρης € 45 

Συμφωνημένες € 150

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Σε κατοικίες με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μεγαλύτερο από €1.000.000, οι καλύψεις, οι απαλλαγές και τα
ασφάλιστρα θα συμφωνούνται με την εταιρία κατα περίπτωση

• Ο σκελετός της οικοδομής θα πρέπει να είναι μπετόν-αρμέ
• Η στέγη των κατοικιών πρέπει να είναι από μπετόν-αρμέ ή από κεραμίδια σε σιδερένιους ή ξύλινους δοκούς
• Η κάλυψη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, ισχύει για σωληνώσεις ηλικίας μέχρι 40 ετών. Σε

περίπτωση που η ηλικία των σωληνώσεων είναι από 41 έως και 45 έτη, η κάλυψη θα ισχύει με απαλλαγή 15%
στο ποσό της ζημίας με ελάχιστο ποσό €1.000, ακόμα και όταν ο πελάτης έχει επιλέξει το πρόγραμμα χωρίς
απαλλαγές. Πέραν των 45 ετών δεν παρέχεται καμία κάλυψη

• Η κάλυψη αποχέτευσης ισχύει για σωληνώσεις αποχέτευσης ηλικίας μέχρι 25 ετών
• Στις εξοχικές κατοικίες οι απαλλαγές είναι υποχρεωτικές
• Το πρόγραμμα Ασφάλισης Περιεχομένου σε Συμφωνημένες Αξίες δίνεται μόνο σε κατοικίες με περιεχόμενο

μεγαλύτερο από €50.000
• Καθαρό ιστορικό ζημίων των τελευταίων 3 ετών
• Η κάλυψη του Σεισμού δίνεται με την προϋπόθεση ότι η οικοδομή είναι κτισμένη μετά το 1960 με εγκεκριμένη

άδεια - χωρίς οικοδομικές παρεμβάσεις και ζημίες κατά το παρελθόν
• Η κάλυψη Καθίζησης / Κατολίσθησης παρέχεται μόνο ύστερα από έγκριση της εταιρίας
• Σε περίπτωση που δεν ισχύει κάποια από τις προϋποθέσεις, η ανάληψη γίνεται από την εταιρία κατά περίπτωση

Σημαντική Σημείωση:  Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση µε αριθµό µητρώου εταιρείας B 218806 του Εµπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών 
(R.C.S.) Λουξεµβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. Η AIG 
Europe S.A. είναι εγκεκριµένη από το Υπουργείο Οικονοµικών του Λουξεµβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 11 rue Robert Stumper, L-2557 
Luxembourg, GD de Luxembourg, Τηλ.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. H AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδος) είναι εγκατεστηµένη 
επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.

Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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