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1. Ασφάλιση κατοικίας
1.1 Γιατί είναι σημαντική

1.2 Στοιχεία και αριθμοί

H κατοικία (κύρια ή/και εξοχική) απαίτησε χρόνο και χρήμα για να δημιουργηθεί, γι’ αυτό αξίζει και την καλύτερη δυνατή προστασία. 

Σίγουρα το σπίτι σημαίνει πολλά για τον καθένα. Είναι ο χώρος όπου νιώθει κανείς ασφαλής και απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας και 
θαλπωρής με την οικογένεια και τους φίλους. Επιπλέον πρόκειται για ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, ίσως το σημαντικότερο. 

Πολλοί είναι, ωστόσο, οι κίνδυνοι που απειλούν τόσο την ίδια την περιουσία όσο και τον ασφαλισμένο που ζει μέσα σε αυτήν. Η ΑΧΑ 
παρέχει προστασία έναντι αυτών των κινδύνων και βοηθά τον ασφαλισμένο να διασφαλίσει ότι θα την κρατήσει για πάντα ότι  και αν 
επιφυλάσσει το μέλλον.

Σαν αποτέλεσμα, η κατοικία πρέπει να ασφαλίζεται διότι:

   Αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο με μεγάλη οικονομική και συναισθηματική αξία.

   Μια πιθανή ζημιά της μπορεί να επιφέρει μεγάλες οικονομικές συνέπειες.

   Το κόστος της ασφάλισης είναι απειροελάχιστο συγκριτικά με την αξία της.

Γνωρίζατε ότι: 

   Περίπου μόνο το 12% των κατοικιών στην Ελλάδα είναι ασφαλισμένο;

    Η πλειονότητα των κατοικιών δεν έχει κάλυψη σεισμού, εκτός από τις περιπτώσεις των στεγαστικών δανείων, όπου η κάλυψη είναι 
υποχρεωτική;

    Η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη (συγκεντρώνει το 50% της σεισμικότητας ολόκληρης της Ευρώπης) και  
συμπεριλαμβάνεται στις 10 πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο;

(*) Πηγή: Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

(**) Πηγή: Ελληνική Αστυνομία
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Πυρκαγιές και κλοπές στην Ελλάδα 2010

20.980

12.523

12.513

2011

24.124

15.512

13.351

Μεταβολή

+15%

+21%

+7%

Πυρκαγιές αστικών ακινήτων (*)

Κλοπές και ληστείες κατοικιών (**)  
πλην Αττικής

Κλοπές και ληστείες κατοικών (**) Αττική                       



3

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας

1.4 Σε ποιους απευθύνεται

1.5 Ποιες κατοικίες αφορά

1.6 Από ποιους κινδύνους προστατεύει

Σε ιδιώτες, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, που επιθυμούν να καλύψουν το κτίριο μιας κατοικίας (διαμέρισμα, μεζονέτα, μονοκατοικία)  
ή/και το περιεχόμενό της (οικοσκευή).

Κατοικίες που βρίσκονται στην Ελλάδα και χρησιμεύουν είτε για μόνιμη κατοικία είτε για δευτερεύουσα ή/και εξοχική. 

Διαβάστε με προσοχή τις προϋποθέσεις αυτόματης ένταξης στα προγράμματα Κατοικίας όπως αναφέρονται στο «Κεφάλαιο 6» του 
παρόντος εγχειριδίου.

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες ασφάλισης του ιδιώτη από ζημιά στα πιο 
πάνω περιουσιακά στοιχεία, όπως πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, κλοπή, σεισμός, κ.λπ.

Εκτός από την ασφάλιση των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων (κτίριο και περιεχόμενο), τα προγράμματα περιλαμβάνουν και 
καλύψεις προστασίας του ιδιώτη αν χάσει εισοδήματα (ενοίκια) ή αναγκαστεί να ξοδέψει επιπλέον χρήματα εξαιτίας ζημιάς στα 
περιουσιακά του στοιχεία (π.χ. πρόσθετο ενοίκιο, έξοδα μεταστέγασης, κ.λπ.).

Τέλος, τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν και κάλυψη του ιδιώτη και της οικογένειάς του αν προκαλέσουν άθελά τους υλικές 
ζημιές ή σωματικές βλάβες σε τρίτους (ασφάλιση αστικής ευθύνης). Στα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας συνδυάζουμε την 
ασφάλιση αστικής ευθύνης με την ασφάλιση περιουσίας για να εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικότερα τις ανάγκες του ασφαλισμένου, 
περιλαμβάνοντας σε ένα ασφαλιστήριο όλες τις καλύψεις που χρειάζεται.

1.3 Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΑΧΑ
   Πρόκειται για ασφαλιστήριο με ελάχιστες απαλλαγές.

    Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης βάσει της αξίας αντικατάστασης ως καινούργιο, ανεξάρτητα από την παλαιότητα του ακινήτου 
ή/και του περιεχομένου του.

    Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των ασφαλιζομένων κεφαλαίων κατά την διάρκεια της ασφαλισμένης περιόδου (σε περίπτωση 
αύξησης ή μείωσης της ασφαλισμένης περιουσίας).

    Καλύπτει τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν στην ασφαλισμένη κατοικία αλλά και σε κατοικίες δίπλα από αυτή, είτε από 
υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη/ενοικιαστή ή και μέλους της οικογένειας του ασφαλισμένου.

    Στην ασφαλισμένη αξία του κτιρίου περιλαμβάνεται και η αξία της αναλογίας του ιδιοκτήτη στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους 
χώρους.

    Οι όροι του είναι ξεκάθαροι και διαφανείς. Ο Ασφαλισμένος γνωρίζει εξαρχής τι καλύπτει αλλά και τι δεν καλύπτει το 
ασφαλιστήριό του, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
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2. Τα προγράμματα κατοικίας της ΑΧΑ 
2.1 Περιγραφή προγραμμάτων
Home4all Classic    
Απλή μορφή ασφάλισης η οποία εξασφαλίζει την κατοικία από τους κινδύνους: 

   Πυρκαγιάς.

   Κεραυνού.

   Έκρηξης.

   Πτώσης αεροσκάφους/Πρόσκρουσης οχήματος.

Απευθύνεται στον πελάτη που θέλει να εξασφαλίσει την κατοικία του από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς και έχει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Home4all Premium   
Απευθύνεται στον πελάτη που αναζητά μια σειρά από πρόσθετες καλύψεις, επιπλέον αυτών του προγράμματος Home4all Classic, όπως 
κλοπή, ζημιές από νερά, καιρικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, απώλεια ενοικίων, έξοδα μετακόμισης & μεταστέγασης, θραύση 
καθρεπτών και γυάλινων επιφανειών, βραχυκύκλωμα και αστική ευθύνη οικογενειάρχη. 

2.2 Συγκριτικός πίνακας καλύψεων

Κάλυψη Home4all Classic Home4all Premium

Έκρηξη ευρεία

Ζημιές στο ίδιο το αντικείμενο που εξερράγη 

Πρόσκρουση οχήματος

Κακόβουλες ενέργειες

Πτώση αεροσκάφους

Καπνός

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές

Τρομοκρατικές ενέργειες 

Κλοπή και ζημιές κτιρίου από κλοπή

Πυρκαγιά και κεραυνός (περιλαμβάνονται και ζημιές  
από δάσος, καπνό και ενέργειες πυρόσβεσης)

Θραύση, διαρροή σωληνώσεων 

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός 
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Κάλυψη Home4allClassic Home4allPremium

Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων

Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή

Αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών 

Αξία αποκατάστασης καινουργούς 

Έξοδα προσωρινής διαμονής ή απώλεια ενοικίων

Κάλυψη σε προσωρινή κατοικία, έξοδα και ζημιές μεταφοράς 

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών (με ή χωρίς εστία φωτιάς)

Θραύση καθρεπτών και εσωτερικών γυάλινων επιφανειών

Αστική ευθύνη οικογενειάρχη (για σωματικές βλάβες &  
υλικές ζημιές)

2.3 Τι ασφαλίζεται
Ασφαλίζονται τα πιο κάτω περιουσιακά στοιχεία τα οποία ορίζονται ως εξής:

Α. Κτίριο: Το κτίσμα με όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις του, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από αυτό (υδραυλικές, 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πόρτες, παράθυρα, εντοιχισμένα ντουλάπια, ψευδοροφές, χωρίσματα μη κινητά, κολλημένες μοκέτες, 
ταπετσαρίες, κ.λπ.). Στην οικοδομή περιλαμβάνονται επίσης, αλλά καλύπτονται με ορισμένους περιορισμούς, κεραίες, τέντες και 
ηλιακοί θερμοσίφωνες. Στο κτίριο περιλαμβάνεται τέλος και η αναλογία της ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους 
χώρους.

Β. Βελτιώσεις κτιρίου: Οι προσθήκες και βελτιώσεις του κτιρίου που έγιναν με δαπάνη του μισθωτή. Ενδεικτικά μπορούν να 
περιλαμβάνουν μηχανήματα κλιματισμού, συστήματα συναγερμού, εντοιχισμένα ντουλάπια, ψευδοροφές, χωρίσματα μη κινητά, 
κολλημένες μοκέτες, ταπετσαρίες, κ.λπ.

Γ.  Περιεχόμενο κατοικίας: Τα κινητά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται μέσα στο κτίριο που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο (εκτός 
των αντικειμένων που περιγράφονται πιο κάτω) και αποτελούν μια συνηθισμένη οικοσκευή (έπιπλα, σκεύη, οικιακές συσκευές, 
προσωπικά αντικείμενα, ενδύματα και είδη ιματισμού) και προορίζονται για προσωπική και όχι επαγγελματική χρήση.
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Αντικείμενα ιδιωτικής χρήσης  
Τα πιο κάτω αντικείμενα ασφαλίζονται μέχρι του ποσού των 1.500 € για κάθε ένα χωριστά και με συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης 
της Εταιρείας το 20% του συνολικού ασφαλιζομένου ποσού του περιεχομένου: 

Σημειώσεις  
Για να ασφαλισθεί κάποιο αντικείμενο χωρίς να ισχύει ο περιορισμός των 1.500 € ανά αντικείμενο, ο ασφαλισμένος θα 
πρέπει να το ζητήσει, ώστε να καταγραφούν σε λίστα στο ασφαλιστήριό του, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και η 
αντίστοιχη αξία.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ύπαρξης αναλυτικής κατάστασης, η αναφορά στην αξία κάθε αντικειμένου χωριστά δεν αποτελεί 
όρο συμβατικής αποτίμησης, δηλαδή δεν αφορά κάλυψη σε συμφωνημένες αξίες.

Ειδικά για το κοσμήματα, τα έργα τέχνης και άλλα είδη συλλεκτικής αξίας μπορούν να ασφαλιστούν με την προσθήκη των 
αντίστοιχων επεκτάσεων κάλυψης.

Εξαιρούνται της ασφάλισης τα παρακάτω αντικείμενα:

Πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης.

Αντικείμενα συλλεκτικής αξίας.  

Μουσικά όργανα. 

Αντίκες (που ορίζονται ως έργα τέχνης ή έπιπλα  
ή διακοσμητικά αντικείμενα αποδεδειγμένης  
ηλικίας τουλάχιστον 100 ετών).

 Γουναρικά. 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Παραστατικά αξίας.

Χρήματα, νομίσματα, επιταγές.

Χαρτονομίσματα οποιουδήποτε κράτους σε   

κυκλοφορία ή μη.

Υποσχετικά έγγραφα όλων των ειδών.

Λογισμικό (software) ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Πολύτιμα μέταλλα και αντικείμενα  κατασκευασμένα  
από αυτά.

Κοσμήματα από χρυσό ή λευκόχρυσο. 

Μετάλλια, αρχαία ή συλλεκτικά νομίσματα. 

Ρυμουλκούμενα, σκάφη, αεροσκάφη και τα παρελκόμενά 
τους, οχήματα.

Εισιτήρια.

 

Έγγραφα, τίτλοι, τραπεζογραμμάτια.

Λαχεία.

Γραμμάτια, συναλλαγματικές, χρεόγραφα.

Αξιόγραφα, μετοχές, ομολογίες.

Λογιστικά βιβλία, ηλεκτρονικά αρχεία.

Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι.

Ρολόγια. 

Γραμματόσημα, ένσημα. 

Κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές ή που ενσωματώνουν με 
οποιοδήποτε τρόπο αξία). 

Χειρόγραφα. 

Εύφλεκτες, εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες.

Δέντρα και φυτά, ζώα.

Εικόνες, εικονογραφίες, ιχνογραφίες.

Αντικείμενα γλυπτικής.

Χαλιά.

Μηχανήματα ήχου και εικόνας (τηλεοράσεις, βίντεο, 
στερεοφωνικά, φωτογραφικές μηχανές, κ.λπ.).

Ρολόγια τοίχου.

Όπλα.
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Επέκταση της κάλυψης με όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3. ‘Ορια κάλυψης’

Δ. Έργα τέχνης και άλλα είδη συλλεκτικής αξίας 
Είναι δυνατή η επέκταση της ασφάλισης του περιεχομένου της κατοικίας για την κάλυψη έργων τέχνης και άλλων αντικειμένων 
συλλεκτικής αξίας, που καταγράφονται σε αναλυτική κατάσταση στο ασφαλιστήριο. 
Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή των αντικειμένων με τα εξής στοιχεία: 
Είδος, τίτλο έργου, διαστάσεις, όνομα καλλιτέχνη, αξία.

Ε. Κοσμήματα   
Είναι δυνατή η επέκταση της ασφάλισης του περιεχομένου της κατοικίας για την κάλυψη κοσμημάτων, ρολογιών, ημιπολύτιμων 
και πολύτιμων λίθων, που καταγράφονται σε αναλυτική κατάσταση στο ασφαλιστήριο. Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει την 
περιγραφή του αντικειμένου και την αξία του.

Η κάλυψη ισχύει για όσο χρόνο αυτά βρίσκονται μέσα στην κατοικία και με την προϋπόθεση ότι θα είναι μέσα σε κλειδωμένο 
χρηματοκιβώτιο (εντοιχισμένο ή πακτωμένο).

ΣΤ. Θυρίδα τραπέζης   
Είναι δυνατή η επέκταση της ασφάλισης του περιεχομένου της κατοικίας για την κάλυψη περιεχομένου θυρίδας τραπέζης για 
κινδύνους Πυρός, Κλοπής και Νερών, χωρίς απαραίτητα την προσκόμιση αποδεικτικών ή δικαιολογητικών στοιχείων.

2.4 Σε ποια αξία πρέπει να ασφαλιστούν τα περιουσιακά στοιχεία 
Η κάλυψη παρέχεται σε αξία αντικατάστασης καινουργούς (ανακατασκευή ή αντικατάσταση χωρίς αφαίρεση ποσοστού λόγω χρήσης 
ή παλαιότητας).

Προϋποθέσεις για την ασφαλιστική κάλυψη σε αξία καινουργούς: 
     Τα ασφαλισμένα αντικείμενα να είναι επαρκώς συντηρημένα και να μην έχουν χάσει λόγω φθοράς ή παλαιότητας πάνω από το 

70% της αξίας τους. 

     Να γίνει η ανακατασκευή ή αντικατάσταση των ασφαλισμένων αντικειμένων. 

     Η ανακατασκευή (αν πρόκειται για κτίρια) ή η αντικατάσταση (αν πρόκειται για κινητά), να γίνει μέσα σε προθεσμία δύο (2) 
ετών από την ημερομηνία της ζημιάς, εκτός αν αυτό είναι απόλυτα ανέφικτο, όχι όμως από υπαιτιότητά σας, οπότε η προθεσμία 
παρατείνεται ανάλογα, αλλά όχι πέρα από δύο (2) ακόμη έτη. Εφόσον περάσει η προθεσμία αυτή, οφείλεται αποζημίωση μόνο με 
βάση την πραγματική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων.

     Η ανακατασκευή του κτιρίου που ζημιώθηκε να γίνει στον ίδιο χώρο εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά και με την προϋπόθεση ότι 
δεν θα αυξηθεί η ευθύνη μας.

Κτίριο 
Για τα κτίρια και τις βελτιώσεις κτιρίου που ασφαλίζονται σε αξία αντικατάστασης καινουργούς υπολογίζεται η κατασκευαστική αξία 
τους ως καινούργια και λαμβάνεται ως ελάχιστη αξία ασφάλισης της οικοδομής το ποσό των 1.100 € ανά τ.μ. Για κατοικίες πολύ 
καλής και πολυτελούς κατασκευής να λαμβάνονται υπ όψιν οι πιο κάτω αναφερόμενες ενδεικτικές κατασκευαστικές αξίες. 

Για τα βοηθητικά κτίσματα (αποθήκη, χώρος στάθμευσης, κ.λπ.), η αξία ασφάλισης υπολογίζεται ως το 50% επί της αξίας του κυρίως 
χώρου. 

Σε κάθε περίπτωση το ασφαλισμένο κεφάλαιο θα πρέπει να υπολογίζεται επί των μεικτών τετραγωνικών μέτρων της κατοικίας.

Οι πιο κάτω τιμές είναι ενδεικτικές για την κατασκευή καινούργιων κτιρίων:
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Χρήση κτιρίου

€ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κυρίως χώρου 

Ποιότητα κατασκευής

10% - 15% επιπλέον από την Μεζονέτα

Συνήθης / Καλή

1.100 - 1.250

1.100 - 1.500

Πολύ καλή

1.250 - 1.500

1.500 - 1.700

Πολυτελής

1.500 και άνω

1.700 και άνωΜεζονέτα

Διαμέρισμα

Μονοκατοικία

Περιεχόμενο 
Τα αντικείμενα που αποτελούν το περιεχόμενο ασφαλίζονται επίσης σε αξία αντικατάστασης με αντίστοιχα καινούργια αντικείμενα. 
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τα ρούχα και τα παπούτσια πρέπει να ασφαλιστούν στην πραγματική τους αξία (τρέχουσα εμπορική 
αξία), δηλαδή ως μεταχειρισμένα.

Σημείωση: Θα λαμβάνεται ως ελάχιστη αξία ασφάλισης περιεχόμενου σπιτιού το ποσό των 300 € ανά τ.μ.

Έργα Τέχνης 
Τα έργα τέχνης και τα άλλα είδη συλλεκτικής αξίας ασφαλίζονται στην αξία που έχουν τη μέρα της ζημιάς. Ο προσδιορισμός της αξίας 
τους από τον ασφαλισμένο μπορεί να γίνει είτε με βάση την τιμή στην οποία αποκτήθηκαν, αν η αγορά τους είναι πρόσφατη, είτε με 
βάση την εκτίμηση από ειδικό εκτιμητή. 

Σε κάθε περίπτωση, μετά από ζημιά, θα ζητηθεί από τον ασφαλισμένο να αποδείξει την αξία τους με έναν από τους παραπάνω 
τρόπους.

Σε περίπτωση που η αξία του αντικειμένου υπερβαίνει το ποσό των 5.000 € στη διαδικασία αποδοχής θα προσκομίζεται έκθεση 
πρόσφατης εκτίμησης ή πιστοποιητικό αγοράς.  

Υπάρχει και η δυνατότητα, κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας, για ασφάλιση των έργων τέχνης σε συμφωνημένη αξία, δηλαδή σε αξία 
που προσδιορίζεται κατά την έναρξη της ασφάλισης και συμφωνείται από την Εταιρεία ως αξία για την αποζημίωση. Σε αυτήν την 
περίπτωση το ασφαλιστήριο περιλαμβάνει τον όρο συμβατικής εκτίμησης και εισπράττεται πρόσθετο ασφάλιστρο. Προϋπόθεση 
για την ασφάλιση των έργων τέχνης σε συμφωνημένη αξία είναι να προσδιοριστεί αυτή η αξία από εκτιμητή έργων τέχνης και να 
αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα που θα ορίζονται στο ασφαλιστήριο (συνήθως κάθε 2 ή 3 χρόνια). Για την παροχή της επέκτασης 
αυτής ενδέχεται να ζητήσουμε επιθεώρηση της κατοικίας.

Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα ασφάλισης των έργων τέχνης «κατά παντός κινδύνου» και σε συμφωνημένη αξία μέσω του 
προγράμματος ART INSURANCE.

Σημειώση  
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ζημιάς το μέγιστο ποσό της αποζημείωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το άθροισμα των 
κεφαλαίων του πίνακα ασφαλισμένων αντικειμένων του ασφαλιστηρίου.

2.5 Κάλυψη σεισμού
Στα προγράμματα ασφάλισης κατοικιών μπορεί να προστεθεί η κάλυψη Σεισμού. Η κάλυψη Σεισμού περιλαμβάνει ζημιές από 
κλονισμό ή/και πυρκαγιά από σεισμό. 

Η ισχύουσα τιμολόγηση αφορά κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με άδεια οικοδομής μετά το 1960, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά από 
σεισμό στο παρελθόν.

Για κτίρια με χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα πιο πάνω, η αποδοχή και η τιμολόγηση μπορούν να γίνουν μόνο μετά από 
επικοινωνία με την Εταιρεία μας. 
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2.6 Ασφάλιση δευτερεύουσας ή/και εξοχικής κατοικίας

2.7 Μέτρα προστασίας

Ορισμός: Δευτερεύουσα κατοικία θεωρείται κάθε κατοικία που δεν είναι μόνιμη, βρίσκεται εντός πόλης ή χωριού, δεν 
κατοικείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αλλά δεν παραμένει ακατοίκητη για περισσότερο από 30 ημέρες συνεχόμενα.

Ορισμός: Εξοχική κατοικία θεωρείται κάθε κατοικία που δεν είναι μόνιμη, βρίσκεται εντός ή εκτός οικισμών και κατοικείται 
εποχιακά (χειμερινούς ή θερινούς μήνες). 

Η κάλυψη δίνεται εφόσον ασφαλιστεί ή είναι ήδη ασφαλισμένη στην Εταιρεία και η μόνιμη κατοικία του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση 
που ο ασφαλιζόμενος δεν διαθέτει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, πρέπει να έχει κάποιο άλλο ασφαλιστήριο στην Εταιρεία μας. 

Η κάλυψη κλοπής παρέχεται για περιεχόμενο έως 25.000 €, σύμφωνα με τις παρακάτω προυποθέσεις: 

    Η κατοικία βρίσκεται σε οικισμό. 

     Ο ασφαλισμένος επισκέπτεται την κατοικία τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή υπάρχει υπεύθυνο άτομο το οποίο σε τακτά 
διαστήματα επισκέπτεται το χώρο.

    Υπάρχουν τα ελάχιστα μέτρα προστασίας, ήτoi: 

    -  σε όλα τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες: παραθυρόφυλλα με μηχανισμό ασφάλισης (σύρτες ή δαγκάνες) εσωτερικά ή 
σταθερά/πτυσσόμενα σιδερένια κάγκελα.

    - πόρτες: ξύλινες συμπαγείς ή μεταλλικές.

    - στην κύρια πόρτα εισόδου: κλειδαριά ασφαλείας.

    -  σε όλες τις βοηθητικές πόρτες: αν δεν μπορεί να τοποθετηθεί κλειδαριά ασφαλείας, διπλό σύρτη (πάνω και κάτω) εσωτερικά ή 
εσωτερική μπάρα με λουκέτο.

    Για τα αντικείμενα ιδιωτικής χρήσης καθώς επίσης και όλα εν γένει τα ηλεκτρικά και λοιπά μηχανήματα (ηλεκτρικές συσκευές, 
αθλητικός εξοπλισμός, εργαλεία κήπου), η κάλυψη κλοπής περιορίζεται στο 20% του εκάστοτε συνολικού ορίου αποζημίωσης  
της κάλυψης.

    Υπολογίζεται επασφάλιστρο 3 € ανά 1.000 € ασφαλισμένου κεφαλαίου και σε περίπτωση ζημιάς ισχύει απαλλαγή 10% επί της 
ζημιάς με ελάχιστο 750 €.

    Για ζημιές από κλοπή, ισχύει το όριο του προγράμματος ασφάλισης. 

Σε περίπτωση που το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο περιεχομένου υπερβαίνει το ποσό των 25.000 €, η αποδοχή και οι όροι ασφάλισης της 
κλοπής θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με την Εταιρεία μας.  

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο τα παρακάτω μέτρα προστασίας, θα έχουν την έννοια που δίνεται στους εξής 
ορισμούς:

    Σύστημα συναγερμού: ηλεκτρονικό σύστημα συναγερμού που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, διαθέτει μπαταρία εφεδρικής 
τροφοδοσίας και σειρήνα, παγιδεύει όλες τις εισόδους με μαγνητικές επαφές ή ανιχνευτές κίνησης και είναι συνδεδεμένο με ειδικό 
κέντρο λήψης σημάτων ή/και την αστυνομία. Γίνεται τακτική συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και άμεση αντικατάσταση 
μπαταριών σε περίπτωση προβλήματος.

    Κλειδαριά ασφαλείας: αναγνωρισμένου τύπου κλειδαριά ασφαλείας με κλειδί τύπου χρηματοκιβωτίου και σύστημα κλειδώματος 
με τουλάχιστον 3 στροφές.

    Πόρτα ασφαλείας: πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας πολλαπλών σημείων και μεταλλικούς πίρους στη βάση της.
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2.8 Κάλυψη τεχνικής βοήθειας
Έχοντας ως κύριο στόχο μας τον ικανοποιημένο και πλήρως εξασφαλισμένο πελάτη, εμπλουτίζουμε τα ασφαλιστήρια περιουσίας 
με την κάλυψη της Τεχνικής Βοήθειας. Η κάλυψη παρέχεται μέσω της Inter Partner Assistance, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα, στο τηλέφωνο 210 94 84162 ή στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας μας.

Τι είναι η Τεχνική Βοήθεια  
Πρόκειται για ένα εύρος υπηρεσιών με έμφαση στην αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης Τεχνικής Βοήθειας για την αποκατάσταση 
ή περιορισμό της ζημιάς στην ασφαλισμένη κατοικία καθώς και μιας σειράς υπηρεσιών που στοχεύουν στη διευκόλυνση του 
ασφαλισμένου εν αναμονή της επισκευής.

Οι παροχές  
Συγκεκριμένα, μέσω της πιο πάνω κάλυψης καλύπτονται οι επισκευές που θα χρειασθεί να γίνουν σε περίπτωση ζημιάς:

    Στην σταθερή υδραυλική εγκατάσταση της ασφαλισμένης κατοικίας, μέχρι του ποσού των 60 € για κάθε περίπτωση, με ανώτατο 
όριο δύο (2) περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.

    Στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της ασφαλισμένης κατοικίας, μέχρι του ποσού των 60 € για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο 
δύο (2) περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.

    Στην κλειδαριά της κύριας εισόδου της ασφαλισμένης κατοικίας λόγω απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αδυναμίας λειτουργίας ή 
αχρήστευσης της κλειδαριάς, μέχρι του ποσού των 60 € για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο δύο (2) περιπτώσεις ανά ετήσια 
ασφαλιστική περίοδο.

    Λόγω θραύσης κρυστάλλων και υαλοπινάκων συνεπεία πλημμύρας, πυρκαγιάς και κλοπής με διάρρηξη, μέχρι του ποσού των 60 € 
για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο δύο (2) περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.

Οι υπηρεσίες  
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης κάποιων υπηρεσιών απαραίτητων σε περίπτωση ζημιάς, όπως:

    Υπηρεσία καθαρισμού για την αποκομιδή ερειπίων.

    Υπηρεσία φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας από εξειδικευμένο προσωπικό.

    Προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών τηλεόρασης, video, dvd, μέχρι την επισκευή των ζημιωθέντων.

    Μεταφορά των επίπλων.

    Αποθήκευση και φύλαξη των επίπλων.

    Κάλυψη των εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο.

    Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου.

    Επείγουσα επιστροφή στην ασφαλισμένη περιουσία εφόσον δεν μπορεί ο ασφαλισμένος να επιστρέψει.

    24ωρη υπηρεσία πληροφοριών επείγουσας ανάγκης.

    Υπηρεσία αποστολής εξειδικευμένων τεχνικών για κάθε επιπλέον εργασία που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος  
στο σπίτι του. 

Γεωγραφική κάλυψη  
Οι παροχές ή οι υπηρεσίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η κατοικία.  

Σημείωση:  
Το ακριβές περιεχόμενο των παραπάνω υπηρεσιών προσδιορίζεται στους ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων, σχέδιο των 
οποίων υπάρχει στο τέλος του συγκεκριμένου εγχειριδίου. 

Περιλαμβάνεται στη βασική κάλυψη όλων των προγραμμάτων.
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Κάλυψη Απαλλαγή Όριο κάλυψης Κτίριο Περιεχόμενο

Πυρκαγιά και κεραυνός 
(περιλαμβάνονται και οι ζημιές 
πυρόσβεσης, πυρκαγιά από δάσος, 
ζημιές από καπνό που προέρχεται 
από καλυπτόμενη πυρκαγιά και ζημιές 
από πυρκαγιά που προέρχεται από 
βραχυκύκλωμα) 

Home4all Classic

Έκρηξη (περιλαμβάνονται και ζημιές  
στο ίδιο το αντικείμενο)

3.000 € για ζημιές στο ίδιο 
το αντικείμενο

Πτώση αεροσκάφους

Πρόσκρουση οχήματος

Home4all Premium 

Κακόβουλες ενέργειες

Ζημιές από νερά (χιόνι, βροχή,  
διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης / 
κλιματισμού/κεντρικής θέρμανσης/
αποχέτευσης). 

Ζημιές από αέρα (ανεμοστρόβιλο, 
θύελλα, καταιγίδα, πτώση δένδρων) 

Περιλαμβάνονται και οι ζημιές σε  
τέντες 5ετίας

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες,  
πολιτικές ταραχές

Το σύνολο της ασφαλισμένης 
αξίας αν ασφαλίζεται το 
κτίριο διαφορετικά το 10% 
του ασφαλισμένου ποσού 
περιεχομένου.

Καπνός

Τρομοκρατικές ενέργειες 

Κλοπή από διάρρηξη και ληστεία

Ζημιές από διάρρηξη

3. Όρια κάλυψης
Βασικές καλύψεις



12

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας

5% του ασφαλισμένου 
κεφαλαίου κτιρίου και 
περιεχομένου

Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων

Αξία αποκατάστασης καινουργούς 

Κάλυψη Απαλλαγή Όριο κάλυψης Κτίριο Περιεχόμενο

Αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών 2.000 €

Αξία αποκατάστασης καινουργούς

Απώλεια Ενοικίων

Έξοδα μετακόμισης 

Θραύση καθρεπτών και εσωτερικών 
γυάλινων επιφανειών

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών 
(με ή χωρίς εστία φωτιάς)

Αστική ευθύνη οικογενειάρχη (για 
σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές)

30% του ασφαλισμένου 
κεφαλαίου κτιρίου και 
περιεχομένου.

Μέγιστο ποσό 45.000 €

Έξοδα μεταστέγασης (όταν το κτίριο 
κριθεί ακατοίκητο από καλυπτόμενο 
κίνδυνο)

Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή Ετήσιο ποσοστό Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή

1.500 €

900 €150 €

1.500 €

3.000 €

6.000 €

Ασφάλιση κοσμημάτων  
(εντός χρηματοκιβωτίου)

Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Ασφάλιση θυρίδας τραπέζης (για ζημιές 
από πυρκαγιά, νερά, κλοπή & σεισμός)

Σεισμός 2% επί του ασφαλισμένου 
κεφαλαίου για ζημιά σε  
κτίριο και περιεχόμενο 

Ως κατάσταση αντικειμένων 
Μέγιστο ποσό: 30% του 
ασφαλιζομένου ποσού 
περιεχομένου

Ως κατάσταση αντικειμένων 
Μέγιστο ποσό: 50%του 
ασφαλιζομένου ποσού 
περιεχομένου

15.000 €

Κάλυψη Απαλλαγή Όριο κάλυψης Κτίριο Περιεχόμενο

Πρόσθετες καλύψεις
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4. Τιμολόγηση

4.1. Βασικές καλύψεις

4.2. Πρόσθετες καλύψεις

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ (€) και αναφέρονται στα ετήσια ολικά ασφάλιστρα.

Tα ελάχιστα ετήσια ασφάλιστρα ασφαλιστηρίου είναι 30 €.

Πρόγραμμα ασφάλισης

Σεισμός

Ανά 1.000 € Ασφαλισμένου Κεφαλαίου

Ανά 1.000 € Ασφαλισμένου κεφαλαίου

1993 - 2003

Ασφάλιση θυρίδας τραπέζης 

Home4allClassic

1960 -1984

Ασφάλιση κοσμημάτων

Για όλα τα προγράμματα – Τεχνική βοήθεια 8 €

Home4allPremium

1985 - 1992

Ασφάλιση έργων τέχνης 

Έτος κατασκευής

2004+

Κτίριο

Κτίριο

0,53

1,57

1,42

0,882

1,49

1,34

Περιεχόμενο

Περιεχόμενο

0,88

1,42

1,27

1,67

1,35

1,20

9,57

7,91

3,83
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5. Εκπτώσεις
Όσοι αποκτήσουν ένα από τα πιο πάνω προγράμματα ασφάλισης κατοικίας (Home4all Classic & Home4all Premium), μπορούν να 
ασφαλίσουν και το αυτοκίνητό τους με έκπτωση 5% (η έκπτωση αφορά τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου Classic, Extra, 
Premium).

Παρέχεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα του σεισμού για τις κατοικίες που βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές: 

Δράμα

Έβρος 

Ημαθία

Θεσσαλονίκη 

Θεσσαλονίκη - Επαρχία Λαγκαδά

Καβάλα

Καβάλα - Νήσος Θάσος 

Καστοριά 

Κιλκίς

Κοζάνη 

Ξάνθη 

Πέλλα 

Πιερία 

Ροδόπη 

Σέρρες 

Σέρρες - Επαρχίες Βισαλτίας και Φυλλίδος 

Φλώρινα 

Χαλκιδική 

Χαλκιδική - Επαρχία Αρναίας

-
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6. Προϋποθέσεις αυτόματης ένταξης στα προγράμματα 
Κατοικίας
Στα προγράμματα ασφάλισης εντάσσονται αυτόματα με τους όρους και τα ασφάλιστρα του παρόντος, οι κατοικίες που πληρούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

    Τα προς ασφάλιση περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αφορούν αποπερατωμένο κτίριο κατοικίας (όχι υπό κατασκευή) ή/και 
περιεχόμενο κατοικίας.

    Κατοικίες εντός Ελλάδος.

    Τα προγράμματα παρέχονται σε κατοικίες, ο σκελετός των οποίων είναι μπετόν αρμέ, η τοιχοποιία τούβλοκτιση ή λιθόκτιστη και η 
στέγη από μπετόν με κεραμίδια ή κεραμίδια σε ξύλινους ή σιδερένιους δοκούς.

    Αν πρόκειται για εξοχική ή/και δευτερεύουσα κατοικία, πρέπει να ασφαλίζεται μαζί με τη μόνιμη και ταυτόχρονα με αυτήν.  
Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος δεν διαθέτει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, πρέπει να έχει κάποιο άλλο ασφαλιστήριο στην 
Εταιρεία μας.

    Για την κάλυψη περιεχομένου έναντι κλοπής, όταν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €, θα πρέπει η 
κατοικία να διαθέτει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρεία φύλαξης ή πόρτα ασφαλείας σε συνδυασμό με πρόσθετους 
μηχανισμούς ασφαλείας (πίρους) στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.

Για τις κατηγορίες κατοικιών που δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η ένταξη σε κάποιο από τα προγράμματα 
δεν γίνεται αυτόματα και κατά συνέπεια τόσο η αποδοχή όσο και οι όροι ασφάλισης πρέπει να καθοριστούν μετά από 
επικοινωνία με την Εταιρεία μας. Ομοίως και για εκείνες που αναφέρονται παρακάτω:

     Κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές τα τελευταία 3 χρόνια από έναν από τους κινδύνους που καλύπτουν τα προγράμματα, εκτός αν 
πρόκειται για μια μόνο ζημιά που δεν ξεπερνά τα 1.500 €.

    Κατοικίες με σωληνώσεις πέραν των 35 ετών.    

    Περιεχόμενο κατοικιών στο οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα τέχνης και συλλεκτικά αντικείμενα πολύ μεγάλης αξίας, δηλαδή είτε 
ένα αντικείμενο πάνω από 5.000 € είτε περισσότερα με συνολική αξία πάνω από 100.000 €.

    Κατοικίες διπλωματών - πολιτικών.

Εφόσον πρόκεται για εξοχικές κατοικίες:     

    Κατοικίες μέσα σε δάσος.

    Κατοικίες που δεν διαθέτουν μέτρα προστασίας κατά της κλοπής.

    Ξύλινες κατοικίες, τροχόσπιτα και προκάτ. 

    Κατοικίες με περιεχόμενο ασφαλισμένης αξίας πάνω από 25.000 €.

 
Εφόσον ζητείται κάλυψη σεισμού:

     Κατοικίες που δεν είναι κτισμένες με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό.

    Kατοικίες κτισμένες πριν το 1960.

    Κατοικίες κτισμένες πάνω σε μπαζωμένο έδαφος.
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7. Ανάληψη κινδύνου

8. Διάρκεια ασφάλισης

9. Ανανέωση ασφαλιστηρίου

Για την ανάληψη κινδύνου ή/και επιβεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης, θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα όλα τα πεδία 
(υποχρεωτικά) στην αίτηση ασφάλισης και να είναι υπογεγραμμένη από τον πελάτη (αποδοχή ασφάλισης).

Σε περιπτώσεις αιτήσεων όπου ο συνεργάτης έχει ειδοποιηθεί για λανθασμένα ή/και ελλιπή στοιχεία και δεν έχει ανταποκριθεί 
ανάλογα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με το πέρας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να επιστρέψει την πρόταση ασφάλισης ως μη 
αποδεκτή και η κάλυψη να μην ισχύει.    

Σε περιπτώσεις ανάληψης και τιμολόγησης κινδύνων κατοικιών που δεν εμπίπτουν στα πακέτα και αποτελούν κινδύνους υπό εξέταση, 
αλλά και για την αποστολή αιτήσεων ασφάλισης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανάληψης Κινδύνων Ιδιωτών και Μικρών 
επιχειρήσεων (fax: 210 72 68 824, e-mail: personal.incoming@axa-insurance.gr).

Η διάρκεια ασφάλισης είναι πάντοτε ετήσια. Ο τρόπος πληρωμής μπορεί να είναι ετήσιος, εξαμηνιαίος αν η δόση είναι μεγαλύτερη 
ή ίση με 150 €, ή τριμηνιαίος (ύστερα από συνεννόηση με το Τμήμα). Εάν δεν αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης στην αίτηση 
ασφάλισης, θεωρείται ημερομηνία έναρξης η ημερομηνία παραλαβής της.

1.  Δύο μήνες πριν την ανανέωση του εκάστοτε κινδύνου, η Εταιρεία αποστέλλει στον συνεργάτη, τα ληξιάρια ασφάλισης, για τυχόν 
έλεγχο και παρατηρήσεις. 

2.  Στη συνέχεια δίνεται το περιθώριο των 30 ημερών, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενημερώσεις, τροποποιήσεις, τυχόν συστάσεις 
καθώς και διαπραγματεύσεις, που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό των καλύψεων της επικείμενης ασφαλιστικής περιόδου.  

3.  Την 5η ημέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα ανανέωσης, εκδίδονται αυτόματα τα ανανεωτήρια ασφαλιστήρια.

4.  Στην περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία αυτή και ζητηθούν επιπλέον τροποποιήσεις, τότε το κάθε αίτημα θα διεκπεραιώνεται 
μέσω πρόσθετης πράξης. 

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για ασφαλιστήρια που παρουσιάζουν σημαντικό ιστορικό ζημιών σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να τροποποιεί ή και να μην ανανεώνει την ασφαλιστική κάλυψη, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. 

Οι ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων πυρός εκτυπώνονται και αποστέλλονται στους ασφαλισμένους μας, χωρίς τους Γενικούς και 
Ειδικούς Όρους.

Οι όροι εκτυπώνονται μόνο στα πρωτοεκδιδόμενα ασφαλιστήρια.
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10. Υπόδειγμα
Καταγραφή αντικειμένων αξίας υψηλότερης των 1.500 €.

ΑξίαΠεριγραφή αντικειμένωνΑ/Α


