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Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει 

τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών 

στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο.   

 

Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες 

και στο σύγχρονο τρόπο ζωής των πελατών καλύπτοντας 

όλα τα ζημιογόνα γεγονότα, που δεν εμπίπτουν στις 

εξαιρέσεις, προσφέροντας ουσιαστική αποκατάσταση σε 

περίπτωση ζημίας, από κάθε συνήθη κίνδυνο, αλλά 

ακόμα και από κίνδυνο που δεν έχει προβλεφθεί.   

  

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου 

από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός .   
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Το Cocoon plus 

απευθύνεται σε 

πελάτες που 

επιθυμούν 

περισσότερες 

καλύψεις για την 

περιουσία τους.   

Καλύψεις Πακέτου 

Πυρκαγιά – κεραυνός – καπνός 

Πλημμύρα – θύελλα – καταιγίδα – χιόνι – χαλάζι – 

παγετός   

Έκρηξη (καλύπτονται και ζημιές του λέβητα κεντρικής 

θέρμανσης από έκρηξη, έως € 3.000) 

Βραχυκύκλωμα 

Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους 

Κακόβουλες ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, 

τρομοκρατικές ενέργειες, 

Πτώση αεροσκαφών, αντικειμένων 

Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων, 

Πρόσκρουση οχήματος 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Κλοπή (χρήματα & τιμαλφή εντός χρηματοκιβωτίου  

έως €5.000) 
√ 

Ληστεία (χρήματα & τιμαλφή: εντός χρηματοκιβωτίου 

έως €5.000, εκτός  έως €600) 
√ 

Ζημιές Κλεπτών στην οικοδομή (έως €10.000) √ 

Κλοπή επίπλων κήπου (αν γίνει κλοπή στην κατοικία) √ 
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Αστική Ευθύνη ιδιοκτήτη ακινήτου, έως €30.000 

 
Θραύση  καθρεπτών, κρυστάλλων  θυρών  και/ή  

παραθύρων, (χωρίς όριο) 

 Έξοδα κατεδάφισης & αποκομιδής  

έως 10% του κεφαλαίου 

 
Έξοδα για αμοιβές μηχανικών & αρχιτεκτόνων έως €5.000 

Έξοδα άντλησης υδάτων, έως €1.000 

 
Έξοδα αποτροπής - περιορισμού ζημιάς, έως € 5.000 

 

Αντικείμενα σε θυρίδα τράπεζας, έως €10.000 

 

Απώλεια ενοικίου, έως € 5.000 μέχρι 12 μήνες, 

 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα, έως δύο μήνες από την 

απόκτησή τους, έως 5% του κεφ. του περιεχομένου  

 

√ 

Θραύση σωληνώσεων  

(καλύπτονται & οι διευρευνητικές εργασίες έως €1.500) 
√ 
 
 

Καλύψεις Πακέτου 

Αξία αντικατάστασης με καινούργιο √ 
 
 

Έξοδα  προσωρινής παραμονής, έως €5.000 √ 

Έξοδα  μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης 

περιεχομένου, έως €3.000 

 

√ 
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Επιπλέον (του Value) Καλύψεις 

Πακέτου 

Βελτιώσεις στην κατασκευή της κατοικίας  

λόγω αναπηρίας έως €15.000  
√ 

Προσωπικό ατύχημα οικογένειας έως €30.000 

Προσωπική & οικογενειακή αστική ευθύνη έως €30.000 

  

Απώλεια εγγράφων έως €500 (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, 

άδεια εργασίας, άδεια παραμονής και αστ. ταυτότητα) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς κατοικίας έως €300  
(από κλοπή ή απώλεια ) 

Αλλοίωση τροφίμων έως €300  
(συνεπεία διακοπής ρεύματος ή μηχ. βλάβης)   

Πληρωμή Λογαριασμών κατοικίας έως €2.000  
(ύδρευση, ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, σταθερή τηλεφωνία) 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Νομική Προστασία έως €5.000  √ 

Έξοδα ζημιών στην ασφαλισμένη κατοικία σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης έως €500  
(διάσωση ατόμου ή παροχή ιατρικής βοήθειας) 

√ 

Κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός √ 
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Πραιρετικές καλύψεις  

Αστική ευθύνη ομόρων (πέραν του ορίου κάλυψης) 

Σεισμός  
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Δεν υπάρχουν απαλλαγές  

 
Εξαιρείται η κάλυψη του σεισμού που 

έχει απαλλαγή 2% χωρίς ελάχιστο ποσό. 

Απαλλαγές 
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Underwriting 

Κεφάλαιο κτηρίου 

Περιεχόμενο 

Ασφαλίζονται κατοικίες μέχρι και 20 χρόνια από την κατασκευή τους 

για το κτήριο ή το κτήριο και το περιεχόμενο 

€ 1.000 ανά τμ  
(ελάχιστο) 

€ 200 ανά τμ 
(ελάχιστο) 
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Ασφάλιστρα (ολικά) 

Κτήριο 

Περιεχόμενο 

1,15 ‰ 
 

2,14 ‰ 

Σεισμός 1,52 ‰  

Ενδεικτικό Παράδειγμα  

Κατοικία 150 τμ, κεφάλαια 400.000 κτήριο, 80.000 περιεχόμενο 

 

Ολικά ετήσια ασφάλιστρα κτηρίου : €460 

Ολικά ετήσια ασφάλιστρα περιεχομένου : €171,20 

Ολικά ετήσια ασφάλιστρα σεισμού : € 729,60 

Απαλλαγή 0 € (εκτός σεισμού) 
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Anesis Services  
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Υπηρεσίες Anesis με ένα τηλεφώνημα ! 

Emergency – Υπηρεσία έκτακτης ανάγκης  
(αντικατάσταση τζαμιών, απώλεια κλειδιών,  

υδραυλικός, ηλεκτρολόγος)  

Λειτουργία υπηρεσίας σε 24ώρη βάση, 7 ήμερες την εβδομάδα.  

Repair – Υπηρεσία επιδιόρθωσης ζημιάς  
Δωρεάν υπηρεσία που ενεργοποιείται σε περίπτωση ζημιάς στο κτίριο 

(από καλυπτόμενο κίνδυνο). Αποστολή εξειδικευμένου συνεργείου για 

την επισκευή με απευθείας πληρωμή από την  εταιρία .  

Leg@linfo – Υπηρεσία Νομικών Πληροφοριών  
Παροχή νομικών πληροφοριών για θέματα που αφορούν την κατοικία 

(π.χ. πληροφορίες για την νομιμοποίηση ημι –υπαίθριων χώρων).  

 

Health – Υπηρεσία Υγείας  
i. Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές από ιατρούς σε περίπτωση 

ασθένειας ή ατυχήματος, 

ii. Αποστολή ιατρού κατ’ οίκον σε περίπτωση ανάγκης. (αμοιβές 

των γιατρών είναι σε προνομιακές τιμές) 

iii. Πληροφορίες για νοσοκομεία, κλινικές, εφημερεύοντα φαρμακεία 

ιατρούς, οδοντιάτρους, νοσηλευτές, προμηθευτές ιατρικού 

εξοπλισμού κ.λ.π. 
 


