
Κλάδος Αυτοκινήτου
Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων & Ποδηλάτων



ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  //  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Basic Simple
Πρόκειται για την απλή ασφάλιση αυτοκινήτου και περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

Περιγραφή Καλύψεων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο 1.300.000€
Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός 1.300.000€
Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω 3-8:
Αστική ευθύνη κλέπτου Ισχύει
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών Ισχύει
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων Ισχύει
Αστική ευθύνη σε πορθμεία Ισχύει
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης Ισχύει
Αστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο Ισχύει
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία & κλειστούς χώρους 10.000€
Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς Ισχύει
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 10.000€
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κατόπιν Τροχαίου Ατυχήματος Ισχύει
Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος Ισχύει
Φροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα Ισχύει
Μεταφορά οχήματος από ατύχημα Ισχύει
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Basic Plus
Πρόκειται για το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου και περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:

Περιγραφή Καλύψεων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο 1.300.000€
Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός 1.300.000€
Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω 3-8:
Αστική ευθύνη κλέπτου Ισχύει
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών Ισχύει
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων Ισχύει
Αστική ευθύνη σε πορθμεία Ισχύει
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης Ισχύει
Αστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο Ισχύει
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία & κλειστούς χώρους 10.000€
Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς Ισχύει
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 10.000€
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κατόπιν Τροχαίου Ατυχήματος Ισχύει
Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος Ισχύει
Φροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα Ισχύει
Μεταφορά οχήματος από ατύχημα Ισχύει
Νομική προστασία Οδηγού - Ιδιοκτήτη 5.000€
Τροχαίο Ατύχημα Όδηγού 5.000€
Αστική ευθύνη από τροχαίο μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας 3.000€
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Triplex
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει, εκτός από τις βασικές καλύψεις, και τις 
καλύψεις Θραύσης Κρυστάλλων και Αερόσακων σε Α’ κίνδυνο. 

Περιγραφή Καλύψεων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο 1.300.000€
Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός 1.300.000€
Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω 3-8:
Αστική ευθύνη κλέπτου Ισχύει
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών Ισχύει
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων Ισχύει
Αστική ευθύνη σε πορθμεία Ισχύει
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης Ισχύει
Αστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο Ισχύει
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία & κλειστούς χώρους 10.000€
Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς Ισχύει
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 10.000€
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κατόπιν Τροχαίου Ατυχήματος Ισχύει
Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος Ισχύει
Φροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα Ισχύει
Μεταφορά οχήματος από ατύχημα Ισχύει
Νομική προστασία Οδηγού - Ιδιοκτήτη 5.000€
Τροχαίο Ατύχημα Όδηγού 5.000€
Αστική ευθύνη από τροχαίο μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας 3.000€
Θραύση Υαλοπινάκων  σε Α’ Κίνδυνο 1.000€
Κάλυψη Αερόσακων σε Α’ Κίνδυνο 1.000€

Απαλλαγές
Στην κάλυψη Θραύση Κρυστάλλων δεν ισχύει απαλλαγή εφόσον επισκευαστεί σε συνεργαζόμενο 
Συνεργείο, εκτός των ενοικιαζόμενων που ισχύει απαλλαγή 50€. Σε περίπτωση επισκευής σε μη 
Συνεργαζόμενο Συνεργείο εφαρμόζεται απαλλαγή ως εξής:
•	Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.Αγροτικά έως 30HP: 150 €
•	Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. Αγροτικά άνω των 30HP: 200 €
•	Φ.Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών: 250 €
•	Φ.Δ.Χ. Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών: 300 €
•	ΤΑΞΙ: 150 €
•	Ενοικιαζόμενα: 250 €
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Quattro
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Ασφάλισης που περιλαμβάνει κάποιες από τις βασικές καλύψεις 
του αυτοκινήτου με ένα ενιαίο ασφάλιστρο.

Περιγραφή Καλύψεων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο 1.300.000€
Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός 1.300.000€
Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω 3-8:
Αστική ευθύνη κλέπτου Ισχύει
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών Ισχύει
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων Ισχύει
Αστική ευθύνη σε πορθμεία Ισχύει
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης Ισχύει
Αστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο Ισχύει
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία & κλειστούς χώρους 10.000€
Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς Ισχύει
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 10.000€
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κατόπιν Τροχαίου Ατυχήματος Ισχύει
Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος Ισχύει
Φροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα Ισχύει
Μεταφορά οχήματος από ατύχημα Ισχύει
Νομική προστασία Οδηγού - Ιδιοκτήτη 5.000€
Τροχαίο Ατύχημα Όδηγού 5.000€
Αστική ευθύνη από τροχαίο μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας 3.000€
Θραύση Υαλοπινάκων  σε Α’ Κίνδυνο 1.000€
Κάλυψη Αερόσακων σε Α’ Κίνδυνο 1.000€
Οδική βοήθεια οχημάτων Ισχύει

Απαλλαγές
Στην κάλυψη Θραύση Κρυστάλλων δεν ισχύει απαλλαγή εφόσον επισκευαστεί σε συνεργαζόμενο 
Συνεργείο, εκτός των ενοικιαζόμενων που ισχύει απαλλαγή 50€. Σε περίπτωση επισκευής σε μη 
Συνεργαζόμενο Συνεργείο εφαρμόζεται απαλλαγή ως εξής:
•	Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ.Αγροτικά έως 30HP: 150 €
•	Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. Αγροτικά άνω των 30HP: 200 €
•	Φ.Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών: 250 €
•	Φ.Δ.Χ. Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών: 300 €
•	ΤΑΞΙ: 150 €
•	Ενοικιαζόμενα: 250 €
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Κάλυψη Υποψηφίων Οδηγών
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με το οποίο ασφαλίζεται ο Υποψήφιος Οδηγός αποκλειστικά και
μόνον κατά τη διάρκεια της πρακτικής του εξέτασης, σύμφωνα τον Ν.4599/2019. Το πρόγραμμα 
παρέχεται για Επιβατικά οχήματα, Μοτοσυκλέτες, Λεωφορεία και Φορτηγά Σχολών Οδηγών.

Περιγραφή Καλύψεων
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 

Επιβατικό Μοτ/τα
Λεωφορείο

Φορτηγό
Σωματικές βλάβες τρίτων κατ' άτομο 1.300.000€
Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός 1.300.000€
Αστική ευθύνη κλέπτου Ισχύει
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών Ισχύει
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων Ισχύει
Αστική ευθύνη σε πορθμεία Ισχύει
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης Ισχύει
Αστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο Ισχύει
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία 
και κλειστούς χώρους

10.000€

Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς Ισχύει
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 10.000€
Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος Ισχύει
Φροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα Ισχύει
Μεταφορά οχήματος από ατύχημα Ισχύει
Ίδιες Ζημίες οχήματος από ατύχημα 10.000€ 2.000€ 5.000€
Απώλεια Χρήσης οχήματος από ατύχημα, έως 30 ημέρες 2.000€ 2.000€ 2.000€

Ετήσιο Κόστος Ασφάλισης επί του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου

Χρήση Οχήματος Ασφάλιστρα
Απαλλαγές

Ίδιες Ζημίες Απώλεια Χρήσης
Ε.Ι.Χ. 100€ 200 €

2 πρώτες 
εργάσιμες ημέρες

Μοτοσυκλέτα 100€ 500 €
Φ.Ι.Χ. - Λεωφορείο 185€ 500 €

(!) Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου οδηγού για μία φορά στην πρακτική του εξέταση, 
δίνεται η δυνατότητα έκδοσης νέου συμβολαίου με τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται σε 20€ για 
Ε.Ι.Χ. – Μοτοσυκλέτα και 35€ για Φορτηγό – Λεωφορείο.
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Minikasko
Το πρόγραμμα Minikasko προσφέρει όλες τις απαραίτητες καλύψεις για το αυτοκίνητο πέραν 
αυτών της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης 
για οχήματα παλαιότητας μέχρι 20 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€.

Περιγραφή Καλύψεων
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Πυρκαγιά

250 € 1.000 €

500 €
Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών 
ταραχών, στάσεων, απεργιών

Δεν 
παρέχεται

Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό τρίτου
Δεν 

παρέχεται
Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες 500 €
Κλοπή Ολική 500 €
Κλοπή Μερική 250 € Δεν παρέχεται
Ζημίες από λανθασμένο καύσιμο, 
ετησίως έως 850 €

Άνευ απαλλαγής
Δεν

παρέχεται
Άνευ 

απαλλαγήςΑπώλεια, Κλοπή, Ληστεία Σημαντικών 
Εγγράφων, ετησίως έως 200 €

Το κόστος ασφάλισης διαμορφώνεται ανάλογα με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.
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Teilkasko
Το πρόγραμμα Teilkasko είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που προσφέρει όλες τις 
απαραίτητες καλύψεις για το αυτοκίνητο πέραν αυτών της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης. 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης για οχήματα παλαιότητας μέχρι 20 ετών και 
για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€. Προτείνεται για τις καλύψεις που ζητούν κυρίως 
οι Τράπεζες.

Περιγραφή Καλύψεων
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Πυρκαγιά

Δυνατότητα επιλογής:
α) με ελάχιστο όριο τα 250 € 
β) με ελάχιστο όριο τα 500 €

γ) Μηδενική Απαλλαγή

1.000 €

Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών 
ταραχών, στάσεων, απεργιών
Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό τρίτου
Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες
Κλοπή Ολική

Κλοπή Μερική Δεν 
παρέχεται

Φυσικά Φαινόμενα (Θύελλα, Καταιγίδα, 
Πλημμύρα, Χιονόπτωση) 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου

με ελάχιστο ποσό 300 €

1.000 €

Χαλαζόπτωση Δεν 
παρέχεται

Ζημίες κατά τη Διάρρηξη έως 300 €

Άνευ απαλλαγής Δεν 
παρέχεται

Κάλυψη Ηχοσυστήματος έως 300 €
Ζημίες από λανθασμένο καύσιμο, 
ετησίως έως 850 €
Απώλεια, Κλοπή, Ληστεία Σημαντικών 
Εγγράφων, ετησίως έως 200 €

Το κόστος ασφάλισης διαμορφώνεται ανάλογα με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και την απαλλαγή 
που θα επιλεγεί (500€, 250€ ή χωρίς απαλλαγή).

Ειδικές Εξαιρέσεις
Στα οχήματα τύπου cabrio εξαιρούνται οι ζημίες στην κουκούλα και η κλοπή στο ηχοσύστημα.
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Extensionkasko
Το πρόγραμμα Extensionkasko είναι ένα ακόμα πρόγραμμα της οικογένειας προγραμμάτων 
Kasko που επεκτείνει τις καλύψεις του Teilkasko, που προσφέρει όλες τις απαραίτητες καλύψεις 
για το αυτοκίνητο πέραν αυτών της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης. Καλύπτονται οχήματα 
παλαιότητας μέχρι 20 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€. Το πρόγραμμα 
συμπληρώνεται με 1 επιπλέον νέα κάλυψη.

Περιγραφή Καλύψεων
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Πυρκαγιά

Δυνατότητα επιλογής:
α) με ελάχιστο όριο τα 250 € 
β) με ελάχιστο όριο τα 500 €

γ) Μηδενική Απαλλαγή

1.000 €

Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών 
ταραχών, στάσεων, απεργιών
Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό τρίτου
Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες
Κλοπή Ολική

Κλοπή Μερική
Δεν 

παρέχεται
Φυσικά Φαινόμενα (Θύελλα, Καταιγίδα, 
Πλημμύρα, Χιονόπτωση) 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου

με ελάχιστο ποσό 300 €
1.000 €

Χαλαζόπτωση
Ζημίες κατά τη Διάρρηξη έως 300 €

Άνευ απαλλαγής
Δεν 

παρέχεται

Κάλυψη Ηχοσυστήματος έως 300 €
Ζημίες από λανθασμένο καύσιμο, 
ετησίως έως 850 €
Απώλεια, Κλοπή, Ληστεία Σημαντικών 
Εγγράφων, ετησίως έως 200 €
Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω 
απόλυσης από την εργασία ή διακοπής της 
επαγγελματικής δραστηριότητας

Το κόστος ασφάλισης διαμορφώνεται ανάλογα με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και την απαλλαγή 
που θα επιλεγεί (500€, 250€ ή χωρίς απαλλαγή).

Ειδικές Εξαιρέσεις
Στα οχήματα τύπου cabrio εξαιρούνται οι ζημίες στην κουκούλα και η κλοπή στο ηχοσύστημα.



ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  //  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

10

Vollkasko
Το πρόγραμμα παρέχει τις ίδιες καλύψεις με αυτές του Teilkasko και επιπλέον καλύπτει τις Ίδιες 
Ζημίες του αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης που προτείνεται για 
πρωτασφαλιζόμενα αυτοκίνητα παλαιότητας μέχρι 15 ετών, ενώ οι καλύψεις του παραμένουν 
σε ισχύ για αυτοκίνητα έως και 18 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€.

Περιγραφή Καλύψεων

Απαλλαγές

Ε.Ι.Χ, Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. Αγροτικό έως 30ΗΡ
Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. Αγροτικό άνω 30ΗΡ

Φ.Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών
Πυρκαγιά

Δυνατότητα επιλογής:
α) με ελάχιστο όριο τα 250 € 
β) με ελάχιστο όριο τα 500 €
γ) με ελάχιστο όριο τα 750 €

δ) με ελάχιστο όριο τα 1.000 €

Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, 
στάσεων, απεργιών
Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό τρίτου
Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες
Κλοπή Ολική
Κλοπή Μερική
Ίδιες Ζημίες
Ίδιες Ζημίες από Κακόβουλες Βλάβες
Φυσικά Φαινόμενα (Θύελλα, Καταιγίδα, 
Πλημμύρα, Χιονόπτωση) 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου

με ελάχιστο ποσό 300 €
Χαλαζόπτωση
Ζημίες κατά τη Διάρρηξη έως 300 €

Άνευ απαλλαγής

Κάλυψη Ηχοσυστήματος έως 300 €
Ζημίες από λανθασμένο καύσιμο, 
ετησίως έως 850 €
Απώλεια, Κλοπή, Ληστεία Σημαντικών 
Εγγράφων, ετησίως έως 200 €
Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω 
απόλυσης από την εργασία ή διακοπής της 
επαγγελματικής δραστηριότητας

Το κόστος ασφάλισης διαμορφώνεται ανάλογα με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και την απαλλαγή 
που θα επιλεγεί (1.000€, 750€, 500€ ή 250€).

Ειδικές Εξαιρέσεις
Στα οχήματα τύπου cabrio εξαιρούνται οι ζημίες στην κουκούλα και η κλοπή στο ηχοσύστημα.
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Vollkasko Plus
Το πρόγραμμα Vollkasko Plus καλύπτει τις Ίδιες Ζημίες του αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα
ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης που προτείνεται για πρωτασφαλιζόμενα αυτοκίνητα 
παλαιότητας μέχρι 15 ετών, ενώ οι καλύψεις του προγράμματος παραμένουν σε ισχύ για 
αυτοκίνητα έως και 18 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€.

Περιγραφή Καλύψεων
Απαλλαγές

Παρέχεται μόνο σε  Ε.Ι.Χ
Πυρκαγιά

Άνευ απαλλαγής

Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, 
στάσεων, απεργιών
Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό τρίτου
Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες
Κλοπή Ολική
Κλοπή Μερική
Ίδιες Ζημίες Δυνατότητα επιλογής:

α) με ελάχιστο όριο τα 250 € 
β) με ελάχιστο όριο τα 500 €
γ) με ελάχιστο όριο τα 750 €

δ) με ελάχιστο όριο τα 1.000 €

Ίδιες Ζημίες κατά τη διάρκεια που το όχημα έχει 
κλαπεί ή αυτογνωμόνως έχει αφαιρεθεί

Ίδιες Ζημίες από Κακόβουλες Βλάβες, 
συμπεριλαμβανομένων και εκδορών από 
αιχμηρά αντικείμενα

Απαλλαγή σύμφωνα με τον πίνακα
με ελάχιστο 500 €

Φυσικά Φαινόμενα (Θύελλα, Καταιγίδα, 
Πλημμύρα, Χιονόπτωση) 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου

με ελάχιστο ποσό 300 €
Χαλαζόπτωση
Ζημίες κατά τη Διάρρηξη έως 500 €

Άνευ απαλλαγής

Κάλυψη Ηχοσυστήματος έως 300 €
Ζημίες από λανθασμένο καύσιμο, 
ετησίως έως 850 €
Απώλεια, Κλοπή, Ληστεία Σημαντικών 
Εγγράφων, ετησίως έως 200 €
Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω 
απόλυσης από την εργασία ή διακοπής της 
επαγγελματικής δραστηριότητας

Το κόστος ασφάλισης διαμορφώνεται ανάλογα με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και την απαλλαγή 
που θα επιλεγεί (1.000€, 750€, 500€ ή 250€).

Ειδικές Εξαιρέσεις
Στα οχήματα τύπου cabrio εξαιρούνται οι ζημίες στην κουκούλα και η κλοπή στο ηχοσύστημα.
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BIKE Simple
Βασική Ασφάλιση Ποδηλάτου

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Ποδηλάτου BIKE Simple που δημιούργησε η INTERLIFE Ασφαλιστική 
ήρθε για να προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε όσους επιλέγουν εναλλακτικούς και οικολογικούς 
τρόπους μετακίνησης. Τα Ηλιακά Ποδήλατα, τα Ηλεκτρικά/Ηλεκτροκίνητα Ποδήλατα όπως και τα 
Πατίνια είναι πλέον στη ζωή μας και η ασφάλιση του οδηγού είναι απαραίτητη.

Καλύψεις Προγράμματος
Το πρόγραμμα, με ιδιαίτερα προνομιακό ασφάλιστρο, παρέχει κάλυψη Σωματικών Βλαβών 
ή Υλικών Ζημιών έναντι τρίτων καθώς και Νομική Προστασία. Απευθύνεται σε Ιδιώτες και 
Επαγγελματίες, αφού με το πρόγραμμα ασφαλίζονται Ποδήλατα και Πατίνια Ιδιωτικής Χρήσης 
αλλά και Ενοικιαζόμενα.

•	Γενική Αστική Ευθύνη έως 50.000€
 Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, με δική του υπαιτιότητα, προκαλέσει Θάνατο ή Σωματικές 

Βλάβες ή Υλικές Ζημίες προς τρίτους κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας/κυκλοφορίας του 
ποδηλάτου του, η Εταιρία θα τον καλύψει έως το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της το οποίο ανέρχεται 
σε 50.000€ ανά γεγονός και ετησίως. Συγκεκριμένα καλύπτονται: 

 - Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων έως 35.000€
 - Υλικές Ζημίες τρίτων έως 15.000€
 - Ανώτατο Όριο Ευθύνης ανά γεγονός και ετησίως έως 50.000€

•	Νομική Προστασία έως 3.000€
 Καλύπτεται η Νομική Προστασία του Ασφαλισμένου για τα παρακάτω:
 - Αξίωση για Υλικές Ζημίες (άνω των 300€) & Σωματικές Βλάβες του ιδίου
 - Υπεράσπιση για Τραυματισμό ή Απώλεια Ζωής του ιδίου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος
 - Αντίκρουση Αξιώσεων για Υλικές Ζημίες & Σωματικές Βλάβες τρίτων
 - Ποινική Υπεράσπιση λόγω Τραυματισμού ή Απώλειας Ζωής τρίτων
 - Προσφυγή σε Διοικητικές Αρχές και Δικαστήρια

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Κατηγορία Ποδηλάτου Ιδιωτική Χρήση Ενοικιαζόμενα

Ποδήλατα 2τροχα 20€ 35€
Ποδήλατα 3τροχα & 4τροχα 30€ 50€

Ποδήλατα Ηλιακά, Ηλεκτροκίνητα, Πατίνια έως 6km 20€ 35€
Ποδήλατα Ηλιακά, Ηλεκτροκίνητα, Πατίνια έως 25km 30€ 50€

Ποδήλατα Ηλιακά, Ηλεκτροκίνητα, Πατίνια άνω των 25km 50€ 85€

Διευκρινίσεις
•	Ασφαλίζονται ποδηλάτες από 12 έως 65 ετών, ενώ για Ηλεκτροκίνητα από 15 έως 65 ετών
•	Ασφαλίζονται Ηλεκτροκίνητα Ποδήλατα/Πατίνια έως 250Watt



ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  //  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

14

Safe BIKE
Ολοκληρωμένη Ασφάλιση Ποδηλάτου

Η καθημερινή μετακίνηση με ποδήλατο βελτιώνει την υγεία, βοηθά στη γενική ευεξία και καλή 
διάθεση ενώ, παράλληλα, συμβάλλει στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς. Επιπλέον, αποτελεί μια ευέλικτη εναλλακτική αλλά και 
οικονομική λύση για τις μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης.

Το Safe BIKE της INTERLIFE είναι ένα πρόγραμμα που καλύπτει τόσο τους ποδηλάτες όσο και το 
ίδιο το ποδήλατο για όλους όσους έχουν κάνει τρόπο ζωής τις μετακινήσεις με το ποδήλατο, τις 
εξορμήσεις στη φύση και την άθληση.

Καλύψεις Προγράμματος
Ασφαλίζονται ποδήλατα πόλης ή mountain, μεταχειρισμένα ή μη, για ζημίες που θα προκληθούν 
σε τρίτους και σε περιπτώσεις κλοπής και ατυχημάτων.

•	Αστική Ευθύνη προς τρίτους έως 50.000€ ανά συμβάν και ετησίως
 Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου σε περίπτωση -που με δική του υπαιτιότητα- 

προκαλέσει σε τρίτους Σωματική Βλάβη ή Θάνατο ή και Υλική Ζημία κατά τη διάρκεια χρήσης 
και λειτουργίας/κυκλοφορίας του ποδηλάτου του.

•	Ολική Κλοπή Ποδηλάτου έως 3.000€
 Καλύπτεται η Ολική Κλοπή του ποδηλάτου από την κύρια κατοικία, την αποθήκη της κύριας 

κατοικίας ή από το κλειστό γκαράζ της κύριας κατοικίας του Ασφαλισμένου, εφόσον αυτά ήταν 
κλειδωμένα και υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου – εξόδου.

•	 Ίδιες Ζημίες Ποδηλάτου έως 3.000€
 Αποζημιώνονται οι ζημίες που θα προκύψουν στο ίδιο το ποδήλατο του Ασφαλισμένου από 

ζημία συνεπεία ατυχήματος, κατά την κανονική του χρήση.

•	Απώλεια Ζωής Ποδηλάτη από Ατύχημα 10.000€
 Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από ατύχημα ή σωματικής βλάβης η οποία θα επιφέρει την 

Απώλεια Ζωής του Ασφαλισμένου, η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση.

•	Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 10.000€
 Σε περίπτωση που σωματική βλάβη από ατύχημα επιφέρει στον Ασφαλισμένο Μόνιμη Ολική 

Ανικανότητα, που δεν του επιτρέπει να ασκήσει κάποιο επάγγελμα ή κάποια εργασία με αμοιβή, 
η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση.
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•	Έξοδα Θεραπείας για Σωματικές Βλάβες από Ατύχημα έως 1.000€
 Καλύπτονται οι ιατρικές ή χειρουργικές αμοιβές, έξοδα νοσοκομείου ή κλινικής, ακτινογραφίες, 

εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου εντός του νοσοκομείου ή της 
κλινικής, χρήση ασθενοφόρου αυτοκινήτου, φάρμακα, έξοδα φυσιοθεραπείας, χειρουργικούς 
επιδέσμους, νάρθηκες, γύψινους επιδέσμους, πατερίτσες, λάμες, αναγκαίες ειδικές συσκευές 
και μηχανικά βοηθήματα.

•	Οδοντιατρικά Έξοδα έως 500€
 Καλύπτονται όλα τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο Ασφαλισμένος για τη θεραπεία ή αποκατάσταση 

των φυσικών δοντιών του που έπαθαν βλάβη από το Ατύχημα.

•	Οπτικά Έξοδα έως 500€
 Καλύπτονται όλα τα έξοδα αντικατάστασης των φακών επαφής ή των γυαλιών όρασης στα οποία 

υπεβλήθη ο Ασφαλισμένος και τα οποία καταστράφηκαν από το Ατύχημα.

•	Νοσοκομειακό Επίδομα 15€/ήμερα
 Σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλισμένου σε νοσοκομείο ή κλινική λόγω ατυχήματος, 

η Εταιρία θα καταβάλλει 15€ ημερησίως για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο ή στην 
κλινική, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες για κάθε ατύχημα.

•	Άμεση Φροντίδα Ατυχήματος
 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου, αυτό ακινητοποιηθεί από ατύχημα 

που καθιστά αδύνατη την κίνησή του, η Εταιρία καλύπτει τη μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο 
ή στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου.

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €

Αξία Ποδηλάτου Ασφάλιστρα
Απαλλαγές για
Ολική Κλοπή

Απαλλαγές για
Ίδιες Ζημίες

από 100€ έως 150€ 40€ - 50€
από 151€ έως 300€ 40€ 50€ 50€
από 301€ έως 400€ 45€ 50€ 50€
από 401€ έως 500€ 55€ 50€ 50€
από 501€ έως 800€ 65€ 100€ 100€

από 801€ έως 1.000€ 75€ 100€ 100€
από 1.001€ έως 1.500€ 85€ 150€ 150€
από 1.501€ έως 2.000€ 135€ 150€ 150€
από 2.001€ έως 3.000€ 135€ 200€ 200€

Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις
•	Στο πρόγραμμα ασφαλίζονται ποδηλάτες από 12 έως 65 ετών
•	Δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων άνω των 2 τροχών



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου
57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099

ΑΘΗΝΑ
Καλλιρρόης 65, 11 743 Αθήνα
Τηλ.: 210 9334 994, Fax: 210 9334 773

ΡΟΔΟΣ
Γ. Παπανικολάου 20, 85 100 Ρόδος
Τηλ.: 22410 31200, Fax: 22410 29800

ΚΡΗΤΗ
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 152, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410

info@interlife.gr 

www.interlife.gr

και στα Social Media:

INTERLIFE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων
Έδρα: 14ο χλμ. E.O. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, T. 2310 499000, F. 2310 499099, info@interlife.gr, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 057606004000

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε δωρεάν στο

800 11 16600

Κλάδος Αυτοκινήτου
Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων & Ποδηλάτων


