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Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να ασφαλίσετε στην Interasco το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό σας.
Σας προτείνουμε να διαβάσετε παρακάτω με προσοχή τα πακέτα και τις καλύψεις που σας παρέχουμε με
αυτά, καλύπτοντας τις συνήθεις ανάγκες ασφάλισης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, σε συνδυασμό και με την ηλικία
και την αξία κάθε ασφαλιζόμενου οχήματος, για να μπορέσετε να επιλέξετε το πακέτο εκείνο που ταιριάζει
περισσότερο στις δικές σας ανάγκες.

1. Online Πακέτα Ασφάλισης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου
Τα πακέτα ασφάλισης I.X.E. αυτοκινήτου που διατίθενται Online, είναι:
•

Easy Drive για ασφαλιζόμενο όχημα Ι.Χ.Ε. ηλικίας έως 25 ετών,

•

Easy Gold για ασφαλιζόμενο όχημα Ι.Χ.Ε. ηλικίας έως 15 ετών και με ελάχιστη εμπορική αξία € 1.500,

•

Easy Platinum για ασφαλιζόμενο όχημα Ι.Χ.Ε. ηλικίας έως 15 ετών και με ελάχιστη εμπορική αξία €
3.000,

Όλα τα άνω πακέτα παρέχουν κατ΄ ελάχιστον τις ίδιες τέσσερις πρώτες καλύψεις υποχρεωτικά, ώστε να
καλύπτονται καταρχήν οι βασικές ανάγκες κίνησης του ασφαλιζόμενου οχήματος, και επιπλέον να
καλύπτεται ο ίδιος ο οδηγός ή /και ιδιοκτήτης του από τυχόν σωματικές βλάβες του.
Τα πακέτα Easy Gold και Easy Platinum καλύπτουν επιπλέον το ασφαλιζόμενο όχημα μέχρι την πλήρη
προστασία του και ως περιουσιακό στοιχείο, έναντι τυχαίων και απρόβλεπτων γεγονότων.
Επιπροσθέτως, πέραν των παρεχόμενων υποχρεωτικών καλύψεων με κάθε άνω πακέτο, κάθε
ενδιαφερόμενος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει συμπληρωματικά μία ή περισσότερες καλύψεις,
που παρέχονται προαιρετικά (προαιρετικές καλύψεις), ανάλογα και με το επιλεγόμενο πακέτο κάθε φορά,
και για τις οποίες υπολογίζεται πρόσθετο ασφάλιστρο ανά πρόσθετη τέτοια κάλυψη.
Ειδικότερα για κάθε πακέτο :
 Το βασικό πακέτο Easy Drive, περιλαμβάνει υποχρεωτικές καλύψεις ως εξής :
•
•
•
•

Την κατά νόμο υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους (από Υλικές Ζημίες &
Σωματικές Βλάβες)
Προσωπικό Ατύχημα του οδηγού ή / και ιδιοκτήτη
Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
Φροντίδα Aτυχήματος και Ρυμούλκηση συνεπεία Φροντίδας Ατυχήματος

Πέραν των άνω, με το άνω βασικό πακέτο παρέχονται προαιρετικές καλύψεις, κατ’ επιλογή του
ενδιαφερόμενου, για «Θραύση Κρυστάλλων», ενιαίως για «Απώλεια Εγγράφων κατόπιν Κλοπής,
Νομικές Συμβουλές, Προστασία από Μη Συμβατό ή Νοθευμένο Καύσιμο, Θραύση Εξωτερικών
Καθρεπτών», για «Κάλυψη Αερόσακων», για «Νομική Προστασία», για «Οδική και Ταξιδιωτική
Βοήθεια».
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 Το πακέτο Easy Gold με περισσότερες υποχρεωτικές καλύψεις, καλύπτει το ασφαλιζόμενο όχημα και
ως περιουσιακό στοιχείο και περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Την κατά νόμο υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους (από Υλικές Ζημίες &
Σωματικές Βλάβες)
Προσωπικό Ατύχημα του οδηγού ή / και ιδιοκτήτη
Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
Φροντίδα Aτυχήματος και Ρυμούλκηση συνεπεία Φροντίδας Ατυχήματος
Πυρκαγιά
Πυρκαγιά από Στάσεις/ Απεργίες / Τρομοκρατικές Ενέργειες
Ολική και Μερική Κλοπή
Νομική Προστασία
Όχημα Αντικατάστασης από Πυρκαγιά / Κλοπή

Πέραν των ανωτέρω, και με το πακέτο Easy Gold παρέχονται προαιρετικές καλύψεις, κατ’ επιλογή του
ενδιαφερόμενου, για «Θραύση Κρυστάλλων», για «Φυσικά Φαινόμενα», για «Κακόβουλες Ενέργειες
Τρίτων», για «Εγγύηση Αξίας», ενιαίως για «Απώλεια Εγγράφων κατόπιν Κλοπής, Νομικές Συμβουλές,
Προστασία από Μη Συμβατό ή Νοθευμένο Καύσιμο, Θραύση Εξωτερικών Καθρεπτών», για «Κάλυψη
Αερόσακων», για «Νομική Προστασία», για «Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια».
 Το πακέτο Easy Platinum είναι εμπλουτισμένο με τις περισσότερες υποχρεωτικές καλύψεις, για την
πλήρη προστασία του ασφαλιζόμενου οχήματος, και περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Την κατά νόμο υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους (από Υλικές Ζημίες &
Σωματικές Βλάβες)
Προσωπικό Ατύχημα του οδηγού ή / και ιδιοκτήτη
Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
Φροντίδα Aτυχήματος και Ρυμούλκηση συνεπεία Φροντίδας Ατυχήματος
Θραύση Κρυστάλλων
Πυρκαγιά
Πυρκαγιά από Στάσεις/ Απεργίες / Τρομοκρατικές Ενέργειες
Ολική και Μερική Κλοπή
Φυσικά Φαινόμενα
Ίδιες Ζημίες
Όχημα Αντικατάστασης από Πυρκαγιά / Κλοπή

Με το πακέτο Easy Platinum παρέχονται επίσης και προαιρετικές καλύψεις, κατ’ επιλογή του
ενδιαφερόμενου, για «Εγγύηση Αξίας», ενιαίως για «Απώλεια Εγγράφων κατόπιν Κλοπής, «Νομικές
Συμβουλές, Προστασία από Μη Συμβατό ή Νοθευμένο Καύσιμο, Θραύση Εξωτερικών Καθρεπτών», για
«Νομική Προστασία», για «Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια».
Συμβουλευτείτε και τον αναρτημένο πίνακα με την παρουσίαση συγκριτικά υποχρεωτικών και
προαιρετικών καλύψεων που παρέχονται με κάθε πακέτο, για να επιλέξετε ευκολότερα το πακέτο
καλύψεων που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.

2. Υπολογισμός Ασφαλίστρων
Τα ασφάλιστρά σας θα υπολογισθούν με βάση τις παρακάτω παραμέτρους, σύμφωνα με τις πληροφορίες
που θα καταχωρίσετε στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας ασφάλισης και αφορούν στα παρακάτω στοιχεία:
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•
•
•
•

μάρκα – μοντέλο οχήματος
κυβικά οχήματος
έτος 1ης άδειας κυκλοφορίας (απαιτείται η αποστολή της άδειας κυκλοφορίας ως δικαιολογητικό)
ασφαλιζόμενη τρέχουσα αξία οχήματος (εμφανίζεται προσυμπληρωμένη ενδεικτική αξία εφόσον
το όχημα σας είναι ήδη ασφαλισμένο με προαιρετικές καλύψεις όπως Πυρκαγιά , Κλοπή. Στη
περίπτωση που το όχημά σας είναι καινούργιο απαιτείται η αποστολή του τιμολογίου αγοράς ως
δικαιολογητικό)
• ημερομηνία γέννησης βασικού οδηγού (απαιτείται η αποστολή του διπλώματος οδήγησης κάθε
δηλούμενου οδηγού ως δικαιολογητικό)
Σε περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης και δηλώσετε άλλο πρόσωπο ως βασικό οδηγό, η τιμολόγηση
γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το νεότερο σε ηλικία οδηγό
• ημερομηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης του βασικού οδηγού
Εφαρμόζεται επασφάλιστρο 40% σε περίπτωση που είστε ο βασικός οδηγός και δεν έχετε
συμπληρώσει 12 μήνες από την έκδοση της άδειας οδήγησής σας
• νέος οδηγός
Επασφάλιστρο επίσης 40% εφαρμόζεται σε περίπτωση που δηλώσετε και δεύτερο οδηγό κάτω των
24 ετών ή/και με άδεια οδήγησης μικρότερη των 12 μηνών
• ταχυδρομικός κωδικός
το ασφάλιστρο διαφοροποιείται ανάλογα με τον ταχυδρομικό κωδικό της διεύθυνσης κατοικίας του
ιδιοκτήτη του οχήματος. Για οχήματα των οποίων η κατοικία του ιδιοκτήτη τους είναι διαφορετική
από αυτή που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας απαιτείται η αποστολή σχετικού
παραστατικού που να αποδεικνύει τον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου (εκκαθαριστικό εφορίας,
λογαριασμός κινητού τηλεφώνου)
Με βάση τις άνω παραμέτρους θα υπολογιστεί το βασικό ασφάλιστρο των υποχρεωτικών καλύψεων του
επιλεγόμενου πακέτου, καθώς και το τυχόν επασφάλιστρο, όταν συντρέχει περίπτωση από τις άνω
αναφερόμενες.
Στα ανωτέρω θα προστεθεί το ασφάλιστρο που έχει υπολογιστεί και αναλογεί για κάθε προαιρετική
κάλυψη που επιλεγεί συμπληρωματικά, το ύψος του οποίου μπορείτε να πληροφορηθείτε όταν επιλέγετε
την αντίστοιχη πρόσθετη κάλυψη.
Επί του συνόλου των ασφαλίστρων που θα υπολογισθούν κατά τα άνω, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης
στις εξής περιπτώσεις :
• Εάν εσείς ή μέλος της οικογένειάς σας (σύζυγος, γονείς, παιδιά, αδέλφια) έχετε με την Interasco
ασφάλιση 2ου ΙΧΕ αυτοκινήτου, ή ασφάλιση στους κλάδους Υγείας ή Περιουσίας.
• Εάν είστε δημόσιος υπάλληλος, οπότε απαιτείται η αποστολή αποδεικτικού εγγράφου για τη μόνιμη
θέση απασχόλησης σε δημόσιο φορέα (όπως ταυτότητα δημοσίου υπαλλήλου, νόμιμο
δικαιολογητικό-βεβαίωση του δημόσιου φορέα).
• Εάν ασφαλίζετε υβριδικό όχημα.

3. Διάρκεια Ασφάλισης και πληρωμή ασφαλίστρων
Μπορείτε να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας, με τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια διάρκεια, αναλόγως των
αναγκών σας και του πακέτου που θα επιλέξετε.
Η ασφάλιση αρχίζει μόνο με την καταβολή όλων των ασφαλίστρων.
Το συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί στη λήξη του και τότε η ασφάλιση θα ισχύει για μία νέα περίοδο, με
διάρκεια ίση με την αρχική, μόνον εφόσον και τότε έχουν εξοφληθεί προηγουμένως τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στη νέα περίοδο ασφάλισης.
Τρόποι πληρωμής είναι με e-banking με την χρήση κωδικού πληρωμής, με τραπεζική μεταφορά χρημάτων,
με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

4

4. Online αίτηση για λήψη προσφοράς ή αποστολή απευθείας
πρότασης ασφάλισης για έκδοση συμβολαίου
Στο δικτυακό τόπο της www.interasco.gr, στη θέση InsuranceOnline μπορείτε να συμπληρώσετε online τη
φόρμα ασφάλισης του αυτοκινήτου σας, επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα άνω περιγραφόμενα πακέτα
ασφάλισης. Προτού επιλέξετε πακέτο ασφάλισης είναι σημαντικό να διαβάσετε τις απαραίτητες
πληροφορίες που είναι αναρτημένες στην άνω ιστοθέση και σας παρέχουμε με το σχετικό Έγγραφο
Πληροφοριών των βασικών χαρακτηριστικών των προϊόντων Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτου, καθώς και
με τους Όρους, γενικούς και ειδικούς, του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Στην άνω ιστοθέση θα
βρείτε επίσης το έντυπο προσυμβατικής ενημέρωσης, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις χρήσιμες
για τις παρεχόμενες καλύψεις, καθώς και για τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής online της φόρμας αίτησης ασφάλισης.
Με βάση τις πληροφορίες που μας παρέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα ασφάλισης, αναλύονται οι
αντίστοιχες απαιτήσεις σας, για να λάβετε προσφορά ή πρόταση ασφάλισης σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Η προσφορά ασφάλισης ή η πρόταση ασφάλισης, που θα σας αποστείλουμε στο email σας, επέχει θέση
εντύπου αναγκών. Εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για την ασφάλισή σας και την
κάλυψη των αναγκών σας, μπορείτε οποτεδήποτε, πριν από την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να
επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2106793222 και καταρτισμένος υπάλληλός μας θα σας
εξυπηρετήσει για να λύσει τις απορίες σας.
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