
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στα σεμινάρια της AIG

Τα μικρόφωνά σας είναι απενεργοποιημένα για την αποφυγή θορύβου. Θα θέλαμε επίσης να 

επισημάνουμε ότι αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο εγγράφεται για σκοπούς εσωτερικής χρήσης.

Εάν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση σε έναν από εμάς, μπορείτε να το κάνετε μέσω της 

λειτουργίας συνομιλίας (chat).

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο chat στο κάτω μέρος της οθόνης σας. 

Θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και στην ενότητα  Q&A στο τέλος αυτού του διαδικτυακού 

σεμιναρίου θα σας απαντήσουμε. 



Ασφάλιση Κατοικίας



 Η Παρουσίαση αυτή ετοιμάστηκε από την AIG και προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης των Συνεργατών της Εταιρίας. Σε

καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή συμβουλή για σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης.

 Η Παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλεί πλήρως τα θέματα στα οποία αναφέρεται και ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες που

ο αποδέκτης δύναται να ζητήσει.

 Καμία απόφαση σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στην Παρουσίαση αυτή.

 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους αυτής της Παρουσίασης και της πληροφόρησης που περιέχει, για

οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AIG.

© AIG – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 2021

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης 
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Προγράμματα ασφάλισης

Τιμολόγηση

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Q&A

AGENDA

Ζημιές



Απευθυνόμαστε σε ιδιοκτήτες ή / και ενοικιαστές κατοικιών.

Κατοικίες με συνολική αξία κτιρίου και περιεχομένου έως € 1.000.000*, τιμολογούνται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας 

 Ιδιοκτήτες  κατοικιών που ιδιοκατοικούν 
 Ιδιοκτήτες  κατοικιών που τις εκμισθώνουν σε τρίτους
 Ενοικιαστές – Ανάγκη για ασφάλιση μόνο περιεχομένου 
 Ιδιοκτήτες που έχουν υποχρέωση για ασφάλιση λόγω στεγαστικού δανείου 
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Ασφάλιση Κατοικίας

* Για αξίες μεγαλύτερες των € 500.000 προτείνουμε το πρόγραμμα 

Κατά Παντός Κινδύνου (ΚΠΚ)
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Καλύψεις

Απλή

Βασικά Προγράμματα

Διευρυμένη

Πλήρης

7 Καλύψεις

25 καλύψεις

29 καλύψεις

Πλήρης με συμφωνημένες αξίες 29 καλύψεις

Απλές ασφαλίσεις / στεγαστικά δάνεια

Ιδιοκτήτες που δεν ιδιοκατοικούν / 
στεγαστικά δάνεια

Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές

Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές με αξία 
περιεχομένου  > € 50.000

Δυνατότητα κάλυψης ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ απαλλαγές
Δυνατότητα ασφάλισης ΕΞΟΧΙΚΗΣ κατοικίας

Που απευθύνεται
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Καλύψεις

Απλή

Βασικά Προγράμματα

 Πυρκαγιά, Κεραυνός, Πυρκαγιά από δάσος
 Ζημιές από καπνό 
 Ευρεία έκρηξη
 Πρόσκρουση οχημάτων
 Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 Προστασία υπασφάλισης (10%)
 Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία
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Καλύψεις Απλής

Διευρυμένη

Βασικά Προγράμματα

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός  (περιέχονται: Πτώση στύλων 
δένδρων & Κόστος άντλησης υδάτων)
Διάρρηξη σωληνώσεων (περιέχονται: Κόστος αντικατάστασης ιδίων σωληνώσεων, 
Κόστος διερευνητικών εργασιών έως € 3.000 & Κόστος άντλησης υδάτων)
Βραχυκύκλωμα έως € 4.500
Ζημιές ηλεκτρικής εγκατάστασης & συσκευών έως € 4.500
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες  βλάβες 
Ίδιες ζημίες του θερμοσίφωνα (& ηλιακού), του λέβητα και συσκευών αερίου από 
έκρηξη 
Θραύση υαλοπινάκων/ καθρεπτών έως € 3.000
Αστική Ευθύνη προς τρίτους από καλυπτόμενος κινδύνους  € 100.000 ανά γεγονός 
και € 500.000 συνολικά
Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς έως € 3.000
Έξοδα μετακόμισης, αποθήκευσης περιεχομένου & προσωρινής μεταστέγασης σε 
περίπτωση που η κατοικία καταστεί ακατοίκητη από καλυπτόμενη ζημία έως € 4.500
Κάλυψη αμοιβών  αρχιτεκτόνων/ μηχανικών και εξόδων έκδοσης αδειών έως € 2.000
Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων έως 5% του κεφαλαίου του 
κτιρίου ή/και περιεχομένου μέχρι του ποσού των € 4.500
Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση ζημίας έως € 1.000
Επέκταση ασφαλιστικής κάλυψης διασωθέντος ασφαλισμένου περιεχομένου σε 
προσωρινή διαμονή έως 20% του κεφαλαίου του περιεχομένου
Απώλεια εισοδήματος (ενοικίων) του ασφαλιζόμενου κτιρίου / διαμερίσματος έως το  
ετήσιο εισόδημα του ζημιωθέντος κτιρίου ή έως το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 
του κτιρίου (όποιο είναι μικρότερο).
Αλλοίωση τροφίμων έως  € 500
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Καλύψεις Διευρυμένης 

Καλύψεις Πλήρης             Επιπρόσθετα οφέλη

Βασικά Προγράμματα

Πλήρης

Συμφωνημένες Αξίες

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

Οι αξίες της οικοσκευής προ-συμφωνούνται!
Εξαλείφεται ο κίνδυνος της υπέρ/υπό ασφάλισης
Επιταχύνονται οι διαδικασίες αποζημίωσης

Ειδικοί εκτιμητές αναλαμβάνουν :
– την πλήρη καταγραφή του περιεχομένου
– την εκτίμηση των αξιών για όλα τα αντικείμενα της οικοσκευής χωρίς

χρέωση του ασφαλιζόμενου
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Προαιρετικές για κύριες κατοικίες & υποχρεωτικές για εξοχικές

Εφαρμόζονται μόνο στην 
διευρυμένη,  

πλήρη κάλυψη / 
Συμφωνημένες

Απαλλαγές

Επιπλέον υποχρεωτική 
απαλλαγή στην εξοχική 

κατοικία:

Ζημίες από νερά / καιρικά φαινόμενα
Ζημιές στην ηλεκτρική εγκατάσταση
Βραχυκύκλωμα

 5% επί της ζημίας με ελάχιστο € 500
 € 150
 € 150

 10% επί της ζημίας με ελάχιστο € 600Ζημιές από Κλοπή

Απαλλαγή



 Διάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης:  Καλύπτονται ζημίες για εγκαταστάσεις έως 25 ετών 

 Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού: Καλύπτονται ζημίες για εγκαταστάσεις έως 40 ετών. Σε περίπτωση που η ηλικία των 
σωληνώσεων είναι από 41 έως & 45 έτη, η κάλυψη θα ισχύει με απαλλαγή 15% στο ποσό της ζημίας με ελάχιστο τα € 1.000.- ανά συμβάν, ακόμα & αν 
έχει επιλεχθεί πρόγραμμα χωρίς απαλλαγές. Πέραν των 45 ετών δεν παρέχεται καμία κάλυψη.

 Έξοδα άντλησης υδάτων χωρίς υπό-όριο 

 Αποκατάσταση των ζημιωθέντων σωληνώσεων χωρίς υπό-όριο  

 Κόστος διερευνητικών εργασιών έως € 3.000 

 Πτώση στύλων δέντρων χωρίς υπό-όριο 

 Θραύση υαλοπινάκων/ καθρεπτών έως € 3.000

 Ζημιά σε πόρτα ασφαλείας συνεπεία διάρρηξης έως €1.000

 Αλλοίωση τροφίμων έως € 500

 Η Αστική Ευθύνη από καλυπτόμενους κινδύνους παρέχεται έως € 100.000 ανά γεγονός (σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες, θάνατο ανεξαρτήτως του 

αριθμού των παθόντων) και μέχρι του ποσού των € 500.000 συνολικά

 Η Αστική Ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη παρέχεται έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο τα € 10.000
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Ανάλυση προγραμμάτων – Υπο-όρια καλύψεων



 Στην κλοπή εξαιρούνται ζημιές για απώλεια αντικειμένων που βρίσκονται έξω από το ασφαλιζόμενο ακίνητο (π.χ. σε βεράντες, αυλές, κήπους, γκαράζ ή 

άλλους εξωτερικούς χώρους). Η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει για έπιπλα κήπου/βεράντας και φορητές ψησταριές, όπου το όριο ευθύνης της Εταιρίας θα 

ανέρχεται μέχρι του ποσού των € 1.000 (υπό-όριο) ανά συμβάν & συνολικά

Όσον αφορά στα καλλιτεχνήματα, πίνακες ζωγραφικής και έργα τέχνης, αργυρά σκεύη, όπλα, αντίκες, φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, 

αθλητικό εξοπλισμό, ποδήλατα, μουσικά όργανα, χαλιά, γουναρικά, οπτικοακουστικές και στερεοφωνικές συσκευές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

εφόσον αυτά δεν περιγράφονται επακριβώς και λεπτομερώς στο ασφαλιστήριο με αναφορά στην ασφαλιζόμενη αξία του κάθε αντικειμένου, αυτά θα 

καλύπτονται με υπό-όριο και ανώτατο όριο αποζημίωσης τα € 3.000 κατά αντικείμενο ή σύνολο ομοειδών αντικειμένων ή αντικειμένων που ανήκουν σ’ 

ένα σύνολο (σετ).

 Ζημιές από νερά: Καλύπτεται η απώλεια ή ζημιά αντικειμένων που έχουν τοποθετηθεί και είναι σταθερά προσδεμένα σε εξωτερικά μέρη του κτιρίου (π.χ. 

ηλιακοί θερμοσίφωνες, δορυφορικές κεραίες ή μη, τέντες, πινακίδες - φωτεινές ή μη κλπ) με ηλικία έως 10 ετών. 

Ανάλυση προγραμμάτων – Υπο-όρια καλύψεων



Βοηθητικοί χώροι και βελτιώσεις ακινήτου θεωρούνται : εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα οικιακών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, μανδρών, αποθηκών,

κολυμβητικών δεξαμενών, γηπέδων, αιθρίων, μονοπατιών, φρακτών, πυλών, ειδικών κατασκευών ή αντικείμενα που ανήκουν στο ασφαλισμένο Κτίριο και

είναι σταθερά προσδεδεμένα στην εξωτερική πλευρά του Κτιρίου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πέργκολες, κιόσκια, BBQ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες,

τέντες, κεραίες, πομποί λήψης ή εκπομπής σημάτων, στύλοι, καλώδια, εξωτερικές μονάδες κλιματισμού και το κεφάλαιό τους περιλαμβάνεται στην αξία του

Κτιρίου που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

Έχει ενσωματωθεί πλέον στους όρους του συμβολαίου και η κάλυψη ισχύει έναντι όλων των ασφαλιζόμενων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και των

καιρικών φαινομένων.

 Η κάλυψη παρέχεται χωρίς υπο-όριο, αρκεί η αξία τους να έχει συμπεριληφθεί στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του κτιρίου.

 Δεν εφαρμόζεται ξεχωριστή απαλλαγή.

 Παρέχεται χωρίς επιπλέον κόστος.
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Ζημιές σε βοηθητικά κτίσματα



Τιμολόγηση με βάση Παραμέτρους:
 Ζώνη Σεισμού 
 Έτος κατασκευής 
 Απαλλαγή 
 Τύπος κατασκευής (Τουβλόκτιστη / Λιθόκτιστη) 

Προϋποθέσεις
 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. 

Απαλλαγή
 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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Πρόσθετη κάλυψη σεισμού



Καλύψεις Ασφάλιστρα Απαλλαγή

Ζημίες από καθίζηση/ 
κατολίσθηση 

• Καλύπτεται ζημία άμεσα προερχόμενη από  
αιφνίδια καθίζηση,  ύψωση, κατολίσθηση του 
εδάφους 

0.17‰ 2% του κεφαλαίου 
με ελάχιστο €2.000

Προσωπικό Ατύχημα

• Απώλεια ζωής από ατύχημα μέχρι € 20.000
• Μόνιμη ολική / μερική ανικανότητα από ατύχημα 

μέχρι € 20.000
• Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες για ατύχημα μέχρι € 

1000
• Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα ημερήσιο € 

30, μέχρι ανώτατο όριο €300

€ 15,32 -

Κατά Παντός Κινδύνου 
Κάλυψη –
Τυχαία Υλική Ζημία

• Καλύπτεται υλική Ζημιά στο ασφαλισμένο 
Περιεχόμενο που βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο 
μέσα στην ασφαλισμένη κατοικία , που προκλήθηκε 
από τυχαίο, αιφνίδιο, και απρόβλεπτο γεγονός και 
που δεν οφείλεται στην επέλευση Ασφαλιζομένου 
και καλυπτόμενου από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
κινδύνου

Πλήρης: 2.36‰

Συμφωνημένες: 2.99‰
€ 300

Γενική & Οικογενειακή Αστική 
Ευθύνη

• Καλύπτει την Προσωπική αστική ευθύνη του 
Ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων που υπέστησαν 
σωματικές βλάβες ή θάνατο συνεπεία αυτών & /ή 
υλικές ζημιές, από άδικες πράξεις ή παραλείψεις 
του Ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που είναι ή 
θα είναι στην υπηρεσία του

• Όριο ευθύνης της Αστικής Ευθύνης  κατ’ ατύχημα 
έως € 100.000 και έως € 500.000 συνολικά. 

€ 29,85 € 100 
για υλικές ζημιές
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Άλλες πρόσθετες καλύψεις



Καλύψεις Ασφάλιστρα Απαλλαγή

Κάλυψη Έργων Τέχνης 
Κ.Π.Κ.

χωρίς σεισμό / με 
σεισμό

• Καλύπτει τα αντικείμενα τέχνης που 
περιγράφονται στην συνημμένη 

• “Κατάσταση Ασφαλιζομένων Αντικειμένων”, για 
φυσική απώλεια ή ζημιά

4.80‰  

6.02‰

Σεισμός: 2% επί του 
κεφαλαίου  ή 25% επί της 
ζημιάς (όποιο είναι 
μικρότερο)

Πακέτο Οικονομικών 
Απωλειών 

Ασφαλιζομένου

• Πλαστοπροσωπία €5.000
• Δόλιες Χρεώσεις €500
• Κλοπή & Βιαιοπραγία σε ATM 500
• Απώλεια Εγγράφων €250
• Αντικατάσταση Κλειδιών €250

€ 41,81 Πλαστοπροσωπία € 75
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Άλλες πρόσθετες καλύψεις



Έκπτωση πολλαπλών κατοικιών 10%

Έκπτωση αυτοκινήτου 10%

Έκπτωση ενυπόθηκου 20%

Εάν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο πρώτες εκπτώσεις, το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης που μπορεί να εφαρμοστεί είναι 
10%.

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Οικοδομής, Περιεχομένου > €300.000 5%

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο Οικοδομής, Περιεχομένου  > € 600.000 10%

Σύστημα Συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρία προστασίας (Πλήρης/ 
Συμφωνημένες Αξίες) 5%

Ασφάλεια Κατοικίας & Αυτοκινήτου 10% στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου

Ασφάλεια Κατοικίας & Σκάφους 10% στα ασφάλιστρα σκάφους

1
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Εκπτώσεις



Συμπληρωματικές καλύψεις

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:  Καμία 

Κτίριο έως  € 20.000.-Περιεχόμενο έως 
€ 20.000.-Συνολικό όριο ευθύνης € 

20.000.-

Κλοπή συνεπεία διάρρηξης
Διαρροή / διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης 

θέρμανσης κλιματισμού αποχέτευσης / 
Πλημμύρα, θύελλα, Καταιγίδα
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Προϋποθέσεις κάλυψη: Κύρια Κατοικία έως 200 τ.μ. 

House care 20!

Βασική Κάλυψη

 Πυρκαγιά, κεραυνός 

 Πυρκαγιά από δάσος 

 Ευρεία έκρηξη 

 Πρόσκρουση οχήματος 

 Πτώση αεροσκάφους 

 Αστική ευθύνη από καλυπτόμενους κινδύνους έως € 10.000.-

 Ζημιές Κλέφτη 

 Κοινόχρηστοι χώροι 

 Στάσεις, Απεργίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες  

 Επίδομα ολικής καταστροφής συνεπεία Σεισμού έως € 1.000.-

Ασφάλιστρα

Βασική € 45 Νερά * € 91,6

Κλοπή συνεπεία διάρρηξης € 59,2 Βασική + Νερά * € 136,6

Βασική + Κλοπή € 104,2 Βασική + Κλοπή + Νερά € 195,8

*Νερά: Διαρροή / διάρρηξη 
σωληνώσεων ύδρευσης θέρμανσης 
κλιματισμού αποχέτευσης / Πλημμύρα 



Προϊόν σε Α΄ κίνδυνο

Απλό & Εύκολο Προϊόν 
Ξεκάθαροι όροι ασφάλισης 

Ευέλικτο
Κάλυψη Βασικών αναγκών 

Προσιτό κόστος 
Ξεκάθαρες εξαιρέσεις και απαλλαγές 

Παροχή εκπτώσεων με άλλα προϊόντα των  consumer lines (αυτοκίνητο)

Ένα ξεκάθαρο προϊόν, εύκολο & απλό στην πώλησή του, που παρέχει 
εκπτώσεις στην ασφάλιση αυτοκίνητου και υποστηρίζει τόσο cross 

όσο και up selling
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Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
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Συμπληρώστε την αίτηση 
ασφάλισης με προσοχή 

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο -
συμβουλές

Συμβουλές και σημεία προσοχής

Τα περισσότερα προβλήματα εμφανίζονται από λάθος ή ελλιπής περιγραφή του 
ασφαλιζόμενου κινδύνου, καθώς και στα ασφαλιζόμενα κεφάλαια οικοδομής /περιεχομένου

 Η αίτηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και 
κατοχύρωση του πελάτη σε περίπτωση ζημίας – ΠΡΟΣΟΧΗ να 
συμπληρώνεται χωρίς κενά και ανακρίβειες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν 
σε αδυναμία κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρία 

 Όσον αφορά στην οικοδομή, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο θα πρέπει να αντιστοιχεί 
με το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης μιας καινούργιας, πανομοιότυπης, 
αντίστοιχης ποιότητας, οικοδομής. 

 Η αξία της γης (οικόπεδο) δεν ασφαλίζεται και κατά συνέπεια δεν πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

 Όσον αφορά στο περιεχόμενο, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο θα πρέπει να 
αντιστοιχεί με το κόστος αντικατάστασης του με καινούργιο, με εξαίρεση τα είδη 
ένδυσης, υπόδησης & τα λευκά είδη τα οποία πρέπει να ασφαλίζονται στην 
πραγματική τους αξία, αφαιρούμενης δηλαδή της παλαιότητας. 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ/Τ.Μ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Ή 
ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Α. ΣΥΝΗΘΗΣ                       
Β. ΚΑΛΗ         
Γ. ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ  

Α. 1.050 - 1.150                                        
Β. 1.150 - 1.700                                      
Γ. 1.700 - 2.700  

ΜΙΚΡΑ ΚΤΙΡΙΑ 1 - 3 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Α. ΣΥΝΗΘΗΣ                       
Β. ΚΑΛΗ           
Γ. ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ  

Α. 1.150 - 1.400                                        
Β. 1.400 - 1.900                                         
Γ. 1.900 - 3.600  



 Χρήματα, κοσμήματα  κάθε φύσης, αντικείμενα από χρυσό,  πολύτιμους λίθους, ρολόγια, αξιόγραφα κ.λπ

 Ζώντα ζώα, φυτά, δέντρα

 Ζημιές από καιρικά φαινόμενα σε μονώσεις / στεγανοποιήσεις 

 Ζημιές από καιρικά φαινόμενα σε φορητά αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο

 Ζημιές από διείσδυση υδάτων μέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων, τα οποία αφέθηκαν 
ανοιχτά. 

 Ζημιές από κλοπή, διαρροή σωληνώσεων & καιρικά φαινόμενα σε κατοικία που έχει παραμείνει κενή για διάστημα άνω των 
60 συνεχόμενων ημερών (εκτός και αν έχει δηλωθεί ως εξοχική κατοικία)

 Ζημίες από παράσιτα, έντομα, μούχλα, τρωκτικά.  

 Ζημιές από εργασίες ανακαίνισης / ανακατασκευής / συναρμολόγησης

 Όταν δεν υπάρχουν ή δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα προστασίας που έχουν δηλωθεί (π.χ. συναγερμός).
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Πότε δεν ενεργοποιείται το συμβόλαιο
Περιορισμοί στην κάλυψη



ΤΜΗΜΑ Ι - Παγκόσμια κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Κτιρίου και Περιεχομένου

Ότι  δεν εξαιρείται καλύπτεται

ΤΜΗΜΑ ΙΙ- Παγκόσμια κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου έργων τέχνης (ακόμα και κατά την διάρκεια της 
μεταφοράς)

Αξία έργων τέχνης άνω των € 50.000

Ότι  δεν εξαιρείται καλύπτεται

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ- Παγκόσμια κάλυψη Γενικής Προσωπικής και Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης 

Χωρίς επιβάρυνση στα ασφάλιστρα και χωρίς απαλλαγές

Υψηλά όρια ευθύνης (€ 1.000.000)
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Πρόγραμμα - Κατά Παντός Κινδύνου (ΚΠΚ)
Απευθύνεται σε: Κατοικίες άνω των   € 500.000 (κατασκευαστική αξία οικοδομής και βοηθητικών 

κτισμάτων, κεφάλαιο περιεχομένου και συλλογών) 



Οικοδομή : Κόστος ανοικοδόμησης ή εγγυημένο κόστος ανοικοδόμησης μετά από επιθεώρηση από 

πραγματογνώμονα της εταιρία μας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του πελάτη, για κατοικίες αξίας  άνω του 

€ 1.000.000

Περιεχόμενο: Αξίες αντικατάστασης με καινούρια ή συμφωνημένες αξίες μετά από αυτοψία 

Έργα τέχνης : Συμφωνημένες αξίες μετά από αυτοψία (για έργα τέχνης αξίας άνω των € 50.000) ή τρέχουσες 

εμπορικές αξίες μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοψίας
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Πρόγραμμα - Κατά Παντός Κινδύνου (ΚΠΚ)
Βάση αποζημίωσης

 Πίνακες

 Γλυπτά

 Εικόνες

 Κρασιά

 Γραμματόσημα

 Κοσμήματα

 Βιβλία

 Πορσελάνες

 Νομίσματα

 Αντίκες έπιπλα

 Συλλεκτικά όπλα

 Μινιατούρες τρένων

 Αυτοκίνητα 



 Χρήματα, τραπεζικές επιταγές, ταχυδρομικές επιταγές, επιταγές, χρυσός, ασήμι ή πλατίνα ή  ράβδοι χρυσού:  € 1.500.- (δεν μπορεί να αυξηθεί) 

 Κρύσταλλο, κινέζικη πορσελάνη, πορσελάνες, μπουκάλια κρασιού, ποτήρια και άλλα παρόμοια αντικείμενα (ατυχηματική θραύση): € 5.000.-

 Ιστιοσανίδες, βάρκες  με κουπιά και λέμβοι, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους: € 7.500.-(δεν μπορεί να αυξηθεί) 

 Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι, κινητές αξίες,  λογαριασμοί, εισιτήρια ταξιδιών: € 5.000.-(δεν μπορεί να αυξηθεί) 

 Αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων των ασημικών: €15.000.-

 Εξωτερικά αντικείμενα σχεδιασμένα να βρίσκονται  σε εξωτερικούς χώρους: € 30.000.-

 Κοσμήματα στο σπίτι εντός χρηματοκιβωτίου: € 1.000.-

 Γραμματόσημα, νομίσματα και μετάλλια: €  3.000.-

 Ρουχισμό και υπόδηση : έως 20% του κεφαλαίου του περιεχομένου.-

 Συλλεκτικά Όπλα: € 10.000.-

 Έργα τέχνης: € 50.000.-

 Γουναρικά: € 3.000.-
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Πρόγραμμα - Κατά Παντός Κινδύνου (ΚΠΚ)
Αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας



 Άρση απαλλαγής μεγάλης ζημίας
 Κόστος διερευνητικών εργασιών  έως € 5.000 και κόστος απώλειας νερού ή πετρελαίου έως € 5.000
 Κήπος και περιβάλλον χώρος  έως  5% του κεφαλαίου του κτιρίου με υπό-όριο € 1.000 ανά δένδρο   
 Απώλεια μισθωμάτων έως δύο έτη
 Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης καταιγίδας ή θύελλα έως € 5.000
 Αναβάθμιση μέτρων προστασίας έως € 5.000 
 Αλλοίωση τροφίμων έως € 500
 Απεριόριστη κάλυψη για αντικατάσταση κλειδαριάς
 Ζημίες από κατοικίδια ζώα τρίτων έως     € 2.500
 Περιουσιακά στοιχεία σπουδαστών έως € 5.000
 Αντικείμενα που φυλάσσονται σε επαγγελματική αποθήκη έως 10% του κεφαλαίου του περιεχομένου
 Απώλεια εγγράφων (διαβατηρίου, άδεια οδήγησης κ.α.) έως € 500 
 Βίαιη είσοδος στον τόπο διαμονής σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης έως € 2.500
 Έξοδα μεταστέγασης έως δύο  έτη
 Αναγκαστική εκκένωση έως 30 ημέρες 
 Έξοδα αναπηρίας έως € 25.000 
 Συγγενείς που χρήζουν φροντίδας  έως € 15.000 
 Προσωπικό ατύχημα οικιακών βοηθών:

– Θάνατος ή μόνιμη ολική ανικανότητα € 7.000
– Ιατροφαρμακευτικά έξοδα € 7.000.-
– Έξοδα επαναπατρισμού € 2.000

 Προσωπικά αντικείμενα οικιακών βοηθών & επισκεπτών 
 Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα έως 25% του κεφαλαίου του περιεχομένου
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Πρόγραμμα - Κατά Παντός Κινδύνου (ΚΠΚ)
Συμπληρωματικές καλύψεις ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ι (ΚΤΙΡΙΟ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)



 Θάνατος καλλιτέχνη (πληρωμή έως  200% της ασφαλιζόμενης αξίας)
 Εκτίμηση αγοράς (πληρωμή έως και 150% έως της ασφαλιζόμενης αξίας λόγω αύξησης της εμπορικής αξίας)
 Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα μέχρι 25% του ασφαλισμένου κεφαλαίου των έργων τέχνης 
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Πρόγραμμα - Κατά Παντός Κινδύνου (ΚΠΚ)
Συμπληρωματικές καλύψεις ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙΙ (ΣΥΛΛΟΓΕΣ)

Συμπληρωματικές καλύψεις ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙΙΙ (ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ)

 Εργοδοτική Αστική Ευθύνη έως του ορίου των € 100.000 ανά άτομο και €500.000 ανά γεγονός)
 Πιστωτικές κάρτες, πλαστογραφία  έως του ποσού των € 30.000 



 Κάλυψη Σεισμού

 Ετήσια Ταξιδιωτική Κάλυψη 
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Πρόγραμμα - Κατά Παντός Κινδύνου (ΚΠΚ)
Προαιρετικές καλύψεις

Βασικές εξαιρέσεις

 Φυσιολογική φθορά, σταδιακές επιδράσεις, μηχανολογική ή ηλεκτρολογική βλάβη 

 Υφιστάμενες ζημίες

 Καθίζηση / κατολίσθηση  σε βοηθητικά κτίσματα εκτός κι εάν υφίσταται ζημία και το κυρίως 
κτίσμα

 Ζημιές από εργασίες ανακαίνισης άνω των  € 50.000

 Αποκαταστάσεις ή επισκευές περιεχομένου και έργων τέχνης 

 Απώλεια από τρωκτικά, έντομα, μούχλα,  παράσιτα

 Ανέντιμες/Παράνομες Πράξεις Ασφαλισμένου

 Παράκτιες ή παραποτάμιες διαβρώσεις 

 Ακατάλληλη συσκευασία & μεταφορά



ΤΜΗΜΑ Ι – ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Καθίζηση / κατολίσθηση 2% επί του ασφ. κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

Σεισμός 2% επί του ασφ. κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

Λοιπές ζημίες € 500 ανά συμβάν

ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Καθίζηση / κατολίσθηση 2% επί του ασφ. κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

Σεισμός 2% επί του ασφ. κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

Λοιπές ζημίες Πίνακες: Καμία 

Λοιπά αντικείμενα συλλογής: € 500 ανά συμβάν

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καμία

Απαλλαγές



 Ασφαλιζόμενα  κεφάλαια  οικοδομής περιεχομένου και συλλογών 

 Μέτρα Προστασίας (έκπτωση 10% λόγω 24ης φύλαξης)

 Πολλαπλές κατοικίες  (έκπτωση 5% για 3-4 κατοικίες, έκπτωση 10% για 5+ κατοικίες)

 Δυνατότητα επιλογής υψηλότερης απαλλαγής  κτιρίου – περιεχομένου – συλλογών 

Εκπτώσεις



Έγκαιρη ενημέρωση (ιδανικά την ίδια στιγμή ή το 
αργότερο εντός 24 ωρών) 

Τρόποι αναγγελίας ( claims-gr@aig.com, φαξ 
2106141382, τηλ. 2108127600 ) 

Έλεγχος ενεργοποίησης κάλυψης/loss 
acknowledgment

Ενημέρωση δικαιούχου αποζημίωσης για διαδικασία  
αποζημίωσης 

Προϋποθέσεις για ολοκλήρωση αποζημίωσης

Ακριβής περιγραφή ζημιάς/συνθηκών/στοιχεία 
επικοινωνίας 

Αναγγελία 

Καταγραφή/Εκτίμηση ζημιάς 

Στάδια σε περίπτωση ζημιάς



 Εκτίμηση ζημιάς χωρίς ανάθεση σε πραγματογνώμονα- desk survey

 Δυνατότητα αποζημίωσης βάσει προσφορών ( άνευ τιμολογίων )  

 Ταχύτατη αποζημίωση σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής

 Άμεση απόδοση προκαταβολής αποζημίωσης σε περιπτώσεις καταστροφικών γεγονότων (π.χ. σε μεγάλες πυρκαγιές, ακραία 

καιρικά φαινόμεvα)

 Ευέλικτες διαδικασίες-Αποζημίωση χωρίς πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη 

3
1

Η AIG κοντά στον πελάτη

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του ασφαλισμένου 



Τοοlkit Συνεργατών
Επισκεφτείτε το!
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Q&As
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