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Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη συσκευών
και/ή εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς
Πυρκαγιά από δάσος
Έκρηξη ευρεία
Καπνός
Πρόσκρουση οχήματος
Πτώση αεροπλάνου και αντικειμένων που
έπεσαν από αυτό
Πτώση δένδρων - κλαδιών, ηλεκτρικών και
τηλεφωνικών στύλων
Ζημιές που προκλήθηκαν κατ’ εντολή των
αρχών
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές
ταραχές
Τρομοκρατικές ενέργειες
Κακόβουλες ενέργειες
Θύελλα-καταιγίδα
Πλημμύρα
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης / θέρμανσης / κλιματισμού/ αποχέτευσης. (Η
κάλυψη ισχύει για κτίρια ή σωληνώσεις
ηλικίας έως 25 ετών )
Χιόνι, χαλάζι, παγετός
Έξοδα ελαχιστοποίησης της ζημίας έως
15% του ποσού της ζημιάς
Έξοδα αρχιτέκτονα μηχανικού έως Ευρώ
50.000

18. Αποκομιδή συντριμμάτων έως Ευρώ
50.000
19. Ζημιές στο κτίριο συνεπεία κλοπής - διαρρήξεως, έως 10% του ασφαλιζομένου
κεφαλαίου με μέγιστο το ποσό των Ευρώ
25.000
20. Αστική ευθύνη συνεπεία καλυπτομένων
κινδύνων έως 25% του ασφαλιζομένου
κεφαλαίου με μέγιστο το ποσό των Ευρώ
100.000
21. Απώλεια εισοδήματος από ενοίκια συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων έως Ευρώ
500 ανά μήνα και έως 6 μήνες
22. Εναλλακτική κατοικία έως Ευρώ 500 ανά
μήνα και έως 6 μήνες
23. Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο έως Ευρώ
5.000 (απαλλαγή Ευρώ 300)
24. Δόση στεγαστικού δανείου έως Ευρώ
1.000 μηνιαίας δόσης δανείου και έως 6
μήνες
25. Έξοδα άντλησης υδάτων έως 10% του ποσού της ζημιάς και έως Ευρώ 10.000
26. Έξοδα φύλαξης μετά από ζημία έως 5%
του ποσού της ζημιάς και έως Ευρώ 2.500
27. Σεισμός και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
(απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
28. Καταβολή ασφαλίσματος με αξία αντικατάστασης

Τα επιμέρους όρια ευθύνης ισχύουν ανά περιστατικό και ετησίως και δεν προσαυξάνουν το
συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο αλλά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.

ΣΤΕΓΗ PLUS
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δεν πρέπει να είναι μικρότερο των € 1.100/μ2 για τους κυρίως
χώρους και € 500/μ2 για τους βοηθητικούς (γκαράζ, αποθήκες κλπ)
2. Iσχύει μόνο για μόνιμες κατοικίες  
3. Ισχύει μόνο για ακίνητα που έχουν ανεγερθεί μετά το 1985
4. Το πρόγραμμα δεν ισχύει για τους νομούς Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και την
Ιθάκη
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