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Τα προγράμματα ασφάλισης Secure Home προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα
περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την
αξιοπιστία των Lloyd’s και ανταγωνιστικό κόστος κάνοντας την ασφάλιση προσιτή σε όλους.
Τα νέα μας προγράμματα Classic, Superior, Supreme και Value περιγράφονται συνοπτικά
στο Συγκριτικό Πίνακα Καλύψεων που ακολουθεί.

Νέες ασφαλιστικές Καλύψεις














Feel Secure: ∆απάνες για αναγκαίες
μετατροπές στην κατοικία μετά από
μόνιμη ολική ανικανότητα του
ασφαλισμένου ή μέλους της
οικογένειάς του από ατύχημα
Pet Care: ∆απάνες περίθαλψης
κατοικιδίων

Γιατί Cromar






Bicycle Protection: Κλοπή ποδηλάτου
Ψυχολογική Στήριξη Οικογένειας:
σε περίπτωση ληστείας ή ολικής
καταστροφής της κατοικίας
Card Protection: Παράνομη χρήση
πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας από τρίτο







Βραβείο Καινοτομίας 2016 από την αγορά
των Lloyd’s (Best Coverholder Innovation 2016)
Πολυετής εμπειρία στη δημιουργία
εξειδικευμένων ασφαλιστικών
προγραμμάτων με την υποστήριξη ηγετικών
συνδικάτων των Lloyd’s
Εξουσιοδότηση ∆έσμευσης (Binding
Authority) από ηγετικά συνδικάτα των Lloyd’s
Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά
πρότυπα
Πιστή εφαρμογή κανόνων ∆εοντολογίας
και Ηθικής
Άμεση Αποζημίωση Ζημιών

Document Protection: Απώλεια
προσωπικών εγγράφων
Food Protection: Αλλοίωση τροφίμων
λόγω διακοπής ρεύματος

Πλεονεκτήματα


Αξιοπιστία & Φερεγγυότητα των Lloyd’s



Απλοί, φιλικοί και κατανοητοί όροι ασφάλισης



Ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης



Απλές διαδικασίες ασφάλισης



Online έκδοση συμβολαίου για το
Secure Home Value

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη.
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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Secure Home - Συγκριτικός Πίνακας Καλύψεων
Ασφαλιστικές Καλύψεις

Classic

Superior

Supreme*

Value

✓ Πυρκαγιά, από οποιαδήποτε αιτία, πτώση κεραυνού
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•

✓ Έκρηξη κάθε είδους, έκρηξη λέβητα, θερμοσίφωνα,
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(συμπεριλαμβάνεται και η έμμεση πτώση κεραυνού)
ζημιές του ίδιου του λέβητα ή θερμοσίφωνα

✓ Καπνός
✓ Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν
από αυτά

✓ Βραχυκύκλωμα με εστία πυρός
✓ Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία πυρός
✓ Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
✓ Πτώση δέντρων, κλαδιών, κεραιών, καλωδίων
✓ Τρομοκρατικές Ενέργειες
✓ Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες
✓ Κακόβουλες Βλάβες Τρίτων
✓ Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεομηνίες

•
•
•
•

[χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός]

•
•
•
•
•
•

✓ Θραύση, υπερχείλιση, διαρροή σωληνώσεων ή

εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού
και αποχέτευσης για οικοδομές κατασκευής μέχρι 25 ετών
Συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές της
εγκατάστασης καθώς και οι εργασίες εντοπισμού.
Για τις εκτός αποχέτευσης εγκαταστάσεις -που ισχύει
η ως άνω προϋπόθεση συμπεριλαμβάνονται και οι
ζημιές από φθορά (για οικοδομές κατασκευής άνω
των 25 ετών) καθώς και/ή κακοτεχνία.
Ζημιές σε και από κοινόχρηστες σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις
κατά την αναλογία του Ασφαλιζομένου βάσει χιλιοστών
κατά την περίοδο ασφάλισης (αφορά μόνο σε
διαμερίσματα πολυκατοικιών εφόσον πρόκειται για
συνιδιοκτήτες & μόνο εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)

✓ Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων λόγω ζημιάς
✓ Τυχαία Θραύση υαλοπινάκων, κρυστάλλων

•

οξείδωση καθρεπτών

✓ Γενική Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες
και υλικές ζημιές έναντι τρίτων

✓ Έξοδα μεταστέγασης-μετακόμισης, προσωρινής
αναγκαστικής διαμονής λόγω καλυπτόμενης
ζημιάς και επανεγκατάστασης

✓ Ζημιές κατά τη μετακόμιση του περιεχομένου που

ασφαλίζουμε από επέλευση καλυπτομένου κινδύνου

•

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη.
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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Secure Home - Συγκριτικός Πίνακας Καλύψεων
Ασφαλιστικές Καλύψεις

Classic

Superior

Supreme*

Value
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✓ Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και δημοσίων αρχών για
αποκατάσταση ζημιών από καλυπτόμενο κίνδυνο
(εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)

✓ Θραύση ειδών υγιεινής (εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο)
✓ Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων με
αντίστοιχη ενημέρωση της εταιρίας εντός ενός μηνός
από την ημερομηνία απόκτησής τους και είσπραξη
αναλογικών ασφαλίστρων

✓ Food Protection: Αλλοίωση τροφίμων (μόνο εφόσον

ασφαλίζεται το περιεχόμενο της μόνιμης κατοικίας)
εντός του ψυγείου συνεπεία διακοπής της παροχής
του ηλεκτρικού ρεύματος πέραν των 12 ωρών, εξαιτίας
καλυπτομένου κινδύνου ή αιφνίδιας διακοπής της ∆ΕΗ
(εξαιρούνται οι ίδιες ζημίες του ψυγείου)

✓ Feel Secure: Έξοδα αναγκαίων μετατροπών κατοικίας

μετά από Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα του
Ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειας

•

✓ Pet Care Protection: Ασφάλιση Κατοικιδίων
- Θάνατος ή τραυματισμός κατοικιδίου/ων
- Έξοδα κτηνιάτρου
- ∆απάνες νοσηλείας
- Έξοδα φιλοξενίας
μετά από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου

✓ Τυχαία Ζημιά
✓ Προστασία Υπασφάλισης - Όρος Πρόνοιας
✓ Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου
✓ Ζημιές κτιρίου από κλοπή ή απόπειρα κλοπής
✓ Κλοπή Τμημάτων Κτιρίου
✓ Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία

(προαιρετική κάλυψη)
- Κλοπή αντικειμένων του Ασφαλισμένου από θυρίδα
τράπεζας (εφόσον ασφαλίζεται περιεχόμενο μόνιμης κατοικίας)

✓ Bicycle Protection: Κλοπή ποδηλάτου από κλειστό ιδιωτικό
χώρο (παρέχεται σε συνδυασμό με την κάλυψη κλοπής)

✓ Card Protection: Παράνομη χρήση από τρίτο πιστωτικής
κάρτας σε περίπτωση κλοπής (παρέχεται σε συνδυασμό
με την κάλυψη κλοπής)

✓ Document Protection: Έξοδα επανέκδοσης ταυτότητας,

διαβατηρίου, άδειας διπλώματος του Ασφαλιζσμένου
ή/και μελών της οικογένειάς του (παρέχεται σε συνδυασμό
με την κάλυψη κλοπής)

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη.
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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Secure Home - Συγκριτικός Πίνακας Καλύψεων
Ασφαλιστικές Καλύψεις

Classic

Superior

Supreme*
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✓ Ψυχολογική στήριξη της οικογένειας σε περίπτωση ολικής
καταστροφής ή ληστείας της κατοικίας

✓ Έξοδα Συμβολαιογράφου για την αποκατάσταση των

τίτλων της κατοικίας του, κατόπιν καταστροφής της από
καλυπτόμενο κίνδυνο
✓ Σεισμός και πυρκαγιά εκ σεισμού
(προαιρετική κάλυψη εκτός από το πρόγραμμα Secure
Home Value στο οποίο είναι υποχρεωτική)

•

✓ Καθίζηση, κατολίσθηση και/ή ύψωση εδάφους

(παρέχεται μόνο σε συνδυασμό με την κάλυψη του σεισμού)

✓ Προσωπικό Ατύχημα Οικογένειας

- Απώλεια Ζωής / Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
- Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ατύχημα

✓ Απώλεια Ενοικίων (προαιρετική κάλυψη)
✓ Κοσμήματα (προαιρετική κάλυψη)
✓ Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(προαιρετική κάλυψη)

✓ Καλύπτεται επίσης κάθε αναγκαίο έξοδο που θα γίνει για
ελαχιστοποίηση καλυπτόμενης ζημιάς
όπως π.χ. έξοδα φύλαξης, άντληση υδάτων κλπ.

•

Value

•

•

*Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Secure Supreme δεν έχει απαλλαγές

Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη.
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.

