Ασφαλίστε το σπίτι σας
(το περιεχόμενο ή/και το κτίριο)

45 €

Μόνο από:
Μόνο από:

/έτος για την κύρια κατοικία

ή από:
ή από:

56 €

/έτος για την εξοχική* κατοικία
Περισσότερες πληροφορίες βρείτε στο:

*Σημείωση: για την ασφάλιση της εξοχικής
κατοικίας θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη
και η κύρια κατοικία. Το παρόν αποτελεί μία
προσφορά και όχι ασφαλιστήριο συμβόλαιο

700.700.27.97

www.sicurogroup.gr

Ενδεικτική Προσφορά Ασφάλισης Κατοικίας
(κύριας και εξοχικής για περιεχόμενο ή/και για οικοδομή).

-

Τι δυνατότητες κάλυψης μου παρέχει το συμβόλαιο;
(προαιρετικά για οικοδομή ή/και για περιεχόμενο)




































Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος, ευρεία έκρηξη,
πρόσκρουση οχημάτων, πτώση αεροσκαφών,
έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας,
ζημιές από καπνό,
ίδιες ζημίες του θερμοσίφωνα, του λέβητα και συσκευών αερίου από
έκρηξη,
βραχυκύκλωμα,
στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές,
τρομοκρατικές ενέργειες,
κακόβουλη βλάβη,
πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα,
διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης,
χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού,
έξοδα άντλησης υδάτων,
αποκατάσταση των ζημιωθέντων σωληνώσεων,
πτώση στύλων ∆ΕΗ/ΟΤΕ και δέντρων,
κόστος διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά,
θραύση υαλοπινάκων (κρυστάλλων), θραύση καθρεπτών,
κλοπή ύστερα από διάρρηξη/ληστεία,
στα Ασφάλιστρα
ζημίες στην οικοδομή µετά από βίαιη είσοδο µε σκοπό την κλοπή,
ζημία σε πόρτα ασφαλείας συνεπεία διάρρηξης,
Σκάφους
έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση ζημίας,
κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων,
στα Ασφάλιστρα
κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων – μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών,
2 αυτοκινήτων
αλλοίωση τροφίμων λόγω 12ωρης διακοπής ρεύματος της Δ.Ε.Η.,
αστική ευθύνη προς τρίτους από καλυπτόμενους κινδύνους,
στα Ασφάλιστρα
αστική ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη από καλυπτόμενους
κινδύνους,
1 αυτοκινήτου
απώλεια εισοδήματος (ενοικίων) του ασφαλιζόµενου κτιρίου /
διαμερίσματος,
Πρόσθετα
έξοδα μετακόμισης, αποθήκευσης περιεχομένου και προσωρινής
Οφέλη – Εκπτώσεις
μεταστέγασης σε περίπτωση που η κατοικία καταστεί ακατοίκητη από
καλυπτόμενη ζημία,
Με κάθε ασφάλιση
πρόσκαιρη κάλυψη οικοσκευής εκτός κατοικίας,
κατοικίας στην AIG
κάλυψη αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή,
κερδίζετε επιπλέον
κλοπή πιστωτικής κάρτας,
εκπτώσεις στα:
σεισμό,
κάλυψη έργων τέχνης από τους προαναφερόμενους κινδύνους.

10%

15%

10%

Το παρόν αποτελεί μία ενδεικτική προσφορά και όχι ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η ασφαλιστική εταιρία AIG διατηρεί το δικαίωμα της
αποδοχής ή απόρριψης έκδοσης συμβολαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις απαλλαγές που το διέπουν και κατόπιν ειδικής αίτησης.

Για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:

ή επισκεφτείτε το site μας:

www.sicurogroup.gr

