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Ημερομηνία: 01/11/2017

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Τηλέφωνο (Σταθερό/Κινητό) Email

Περιγραφή

Έτος Κατασκευής

Ημερομηνία Έναρξης

Διεύθυνση Κινδύνου

Τετραγωνικά Μέτρα κτιρίου

Ημερομηνία Λήξης01/11/2017 01/11/2018

 100 2000

Στοιχεία Πελάτη

Στοιχεία Διεύθυνσης Κινδύνου

Cocoon Eco 59

Περιγραφή Κατοικίες Τετραγωνικά Μέτρα Αποθήκης  0

Τετραγωνικά Μέτρα Parking  0

Καλύψεις 
Ασφαλιζόμενα

Κεφάλαια(€)

 100.000,00Οικοδομή : Σεισμός

 100.000,00Οικοδομή : Πυρός - Κεραυνού

 100.000,00Οικοδομή : Συμπληρωματικοί κίνδυνοι

Απαλλαγές ανά γεγονός

Θραύση Σωληνώσεων ισόγεια και λοιπούς ορόφους 10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€

Θραύση Σωληνώσεων για υπόγεια/ημιυπόγεια  10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€

Θραύση Κρυστάλλων 300€

Χιόνι-Παγετό-Χαλάζι για ισόγεια και λοιπούς ορόφου 10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€

Χιόνι - Παγετό - Χαλάζι για υπόγεια / υμιυπόγεια  10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€

Θύελλα - Καταιγίδα για ισόγεια και λοιπούς ορόφους 10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€

Θύελλα - Καταιγίδα για υπόγεια / υμιυπόγεια  10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€

Πλημμύρα για ισόγεια και λοιπούς ορόφους 10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€

Πλημμύρα για υπόγεια / υμιυπόγεια  10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€

Ασφάλιση Σεισμού Κατοικίας 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

Βραχυκύκλωμα 150€

Σύνολο Ολικών Ασφαλίστρων δόσης

Πίνακας Ασφαλίστρων
 Καταβολή

Ασφαλίστρων(€)

 119,98

Καθαρά Ασφάλιστρα  86,90

Τρόπος Πληρωμής: Ετήσια
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Καλύψεις και Όροι Προσφοράς

Ημερομηνία: 01/11/2017

- Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, κεραυνός, έξοδα κατάσβεσης

- Έκρηξη. Καλύπτονται και οι ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης από

  έκρηξη, μέχρι του ποσού των ευρώ 3.000 για όλη τη διάρκεια ασφάλισης

- Καπνό

- Βραχυκύκλωμα έως του ποσού των ευρώ 3.000 ανά γεγονός και ετησίως

- Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες

- Τρομοκρατικές ενέργειες

- Κακόβουλες ενέργειες

- Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός

- Θραύση σωληνώσεων

- Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ αυτών

- Πρόσκρουση οχήματος

- Ζημιές κλεφτών στην οικοδομή μέχρι του ποσού των ευρώ 1.500 συνολικά για όλη

  τη διάρκεια ασφάλισης

- Θραύση  καθρεπτών,  κρυστάλλων  θυρών  και/ή  παραθύρων και φωτεινών

  επιγραφών έως του ποσού των ευρώ 1.000 ανά γεγονός και ετησίως

- Αστική  ευθύνη  του  Ασφαλισμένου  για  υλικές  ζημιές  σε  ιδιοκτησίες

  τρίτων, από μετάδοση πυρκαγιάς, έως του ποσού των ευρώ 15.000

  ανά γεγονός και ετησίως

- Αποκομιδή συντριμμάτων, κατεδάφισης,  συνεπεία επέλευσης ενός εκ  των  καλυπ

  τόμενων  κινδύνων, μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, συνολικά για όλη τη

  διάρκεια ασφάλισης

- Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς μέχρι του ποσού των € 5.000.- ανά

  γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης

- Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων

- Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου

- Αξία αντικατάστασης με καινούργιο για κτήρια ηλικίας μέχρι 35 ετών

Σελίδα 2 από 3



Τηλ. Επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο:

Ευχαριστούμε πολύ για τη προτίμησή σας στην Εταιρία μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή 

διευκρίνηση.

G.M ΑΘΗΝΑ 18223

Email: lirakosi@groupmerimna.gr

 Συνεργάτης

2103256378

Η   παρούσα   προσφορά   δεν   αποτελεί   συμβόλαιο   και   δε   δεσμεύει   την   Εταιρία   ως   προς   την αποδοχή    της    αίτησης.    Το    

τελικό    κόστος    και    το    ύψος    των    ασφαλισμένων    κεφαλαίων    και καλύψεων  θα  διαμορφωθούν  με  την  οριστική  έκδοση  

του  συμβολαίου,  αφού  ληφθεί  υπόψη  το σύνολο   των   κανόνων   ανάληψης   της   εταιρίας   (π.χ   ύπαρξη   άλλου   συμβολαίου, 

όρια αντασφαλιστικών καλύψεων κλπ). Οι εξαιρέσεις και οι περιγραφές των καλύψεων αναφέρονται αναλυτικά στους όρους του 

συμβολαίου.

Η προσφορά ισχύει για την ημερομηνία εκτύπωσης. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσφορά ενδέχεται να έχει αναπροσαρμογή 

ασφαλίστρων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας:www.groupama.gr για όλες τις πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να σας δίνονται κατά 

Νόμο, τόσο για την Εταιρία, όσο και για το ασφαλιστήριο σας.

Προνόμιο Υγείας

Για όλους τους πελάτες σε όλα τα προϊόντα (π.χ. αυτοκίνητο, κατοικία, υγεία, αστική ευθύνη κλπ).

·     Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου* (ΦΕΚ) στον όμιλο ΔΙΑΓΝΩΣΗ

      * Τιμές Κρατικού Τιμολογίου: κατώτατες επιτρεπτές τιμές για τις εξετάσεις που περιέχονται σε σχετική 

         υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62) π.χ. Γενική 

         Αίματος €2.90, Yπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1.80 κ.α.

·     Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στον όμιλο EUROMEDICA.

Αναλυτικά για το «Προνόμιο Υγείας» μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας: www.groupama.gr 
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