
Νέοι ορίζοντες

στις μετακινήσεις

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ

Ι.Χ. Επιβατικά



01. Σιγουριά και αξιοπιστία INTERAMERICAN 

02. Νέα σύνθεση προγραμμάτων ασφάλισης 

03. Σημαντικά πλεονεκτήματα στις καλύψεις

04. Νέα τιμολογιακή προσέγγιση

05. Μοναδικές υπηρεσίες για τον ασφαλισμένο μας 

06. Νέα εργαλεία υποστήριξης για το συνεργάτη μας



Σιγουριά και 

αξιοπιστία
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90% Ικανοποίηση πελατών INTERAMERICA N

Δείκτης Φερεγγυότητας για τις Ασφάλειες

Ζηµιών: 187%

Μέλος της ACHMEA, που είναι ο µεγαλύτερος

συνεταιριστικός ασφαλιστικός οργανισµός

στην Ευρώπη, µε ιστορία 208 ετών και ύψος

ασφαλίστρων 5 φορές µεγαλύτερο από το

σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

Σ τοιχεία 2019

1η θέση στην ασφάλεια αυτοκινήτου στην Ελλάδα

1η θέση στις υπηρεσίες βοηθείας

Περισσότερα από 50 χρόνια ηγετικής παρουσίας

στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Αναγνωρισιµότητα 99% (Μάρτιος 2020)
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Νέα σύνθεση 

προγραμμάτων 

ασφάλισης 
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Απλή φιλοσοφία 

μεγαλύτερη 

ευελιξία

Ακολουθούν τις υφιστάμενες προμήθειες και εμπορική πολιτική



Τα προγράμματα και οι καλύψεις τους με μια ματιά

Όλα τα σχέδια Classic & Extra είναι διαθέσιμα σε έκδοση Β, το εργαλείο για παροχή έκπτωσης ασφαλίστρων (7%) με μείωση προμήθειας (15% επί του αρχικού ποσοστού) 



Basic

Basic 2

Basic 1

Νοµική Προστασία

Αστική ευθύνη

Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα

Προσωπικό ατύχηµα

24ωρη “Γραµµή Υγείας 1010”

Μεταφορά οχήματος από ατύχημα

2 Σχέδια 

H απαραίτητη από τον νόµο κάλυψη (αστική ευθύνη & υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο 

όχηµα), αλλά και προσωπικό ατύχηµα οδηγού & µεταφορά του οχήµατος µετά από ατύχηµα 



Classic
Οι καλύψεις του Basic και επιπλέον κάλυψη για θραύση κρυστάλλων και πλήρη Οδική Βοήθεια για 

ό,τι κι αν συµβεί στον δρόµο (ατύχηµα, βλάβη, λάστιχο, έλλειψη καυσίµων κ.ά.)

Classic 2

Classic 1

Νοµική Προστασία

Αστική ευθύνη

Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα

Προσωπικό ατύχηµα

24ωρη “Γραµµή Υγείας 1010”

Οδική Βοήθεια

Θραύση Κρυστάλλων

2 Σχέδια 
Διαθέσιμα και σε έκδοση Β, το εργαλείο για παροχή έκπτωσης ασφαλίστρων 

(7%) με μείωση προμήθειας (15% επί του αρχικού ποσοστού) 



Extra

Η ολοκληρωµένη ασφαλιστική 

πρόταση με όλες τις προαιρετικές 

καλύψεις εκτός των ίδιων ζημιών

Extra 2

Extra 1

Extra 3

Αστική ευθύνη

Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα

Προσωπικό ατύχηµα

24ωρη “Γραµµή Υγείας 1010”

Οδική Βοήθεια

Θραύση Κρυστάλλων

Πυρκαγιά

Τροµοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Αναταραχές

Φυσικά Φαινόµενα

Αξία Νέων Ανταλλακτικών

Νοµική Προστασία

Κλοπή (Ολική/Μερική)

Ενοικίαση Οχήµατος

Νοµική Προστασία

3 Σχέδια 
Διαθέσιμα και σε έκδοση Β, το εργαλείο για παροχή έκπτωσης ασφαλίστρων 

(7%) με μείωση προμήθειας (15% επί του αρχικού ποσοστού) 



Total

Αστική ευθύνη

Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα

Προσωπικό ατύχηµα

24ωρη “Γραµµή Υγείας 1010”

Οδική Βοήθεια

Θραύση Κρυστάλλων

Πυρκαγιά

Τροµοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Αναταραχές

Φυσικά Φαινόµενα

Αξία Νέων Ανταλλακτικών

Νοµική Προστασία

Κλοπή (Ολική/Μερική)

Ενοικίαση Οχήµατος

Ίδιες Ζηµιές

Κακόβουλες ενέργειες

Total
Η πλήρης ασφαλιστική πρόταση με 

κάλυψη για ίδιες ζημιές (μικτή) και για 

κακόβουλες ενέργειες

1 Σχέδιο 



Σημαντικά 

πλεονεκτήματα 

στις καλύψεις



ΝΕΟΙ όροι 

ασφάλισης

…και με νέα, πιο φιλική αποτύπωση με τη 

μορφή ερωτο-απαντήσεων



Αποζημίωση χωρίς απαλλαγές σε όλες τις καλύψεις (εκτός από την 

κάλυψη των ιδίων ζηµιών). Είναι πολύ σηµαντικό ότι οι ασφαλισµένοι δεν 

έχουν καµία συµµετοχή σε πιθανή ζηµιά.

Αποζημίωση ολικής κλοπής μετά από 30 μόνο ημέρες

Δυνατότητα πρόσθετης αντικλεπτικής προστασίας δωρεάν, για τον 

εντοπισµό οχηµάτων (ισχύει για αυτοκίνητα αξίας άνω των €15.000 που

κινούνται εντός Αττικής)

Μερική κλοπή, όχι µόνο για αποζηµίωση µερών ή εξαρτηµάτων του 

οχήµατος µόνιµα προσδεδεµένα σε αυτό και απαραίτητα για την κίνησή 

του, αλλά και για:

Αποζηµίωση συστηµάτων ήχου, εικόνας, πλοήγησης & 

τηλεπικοινωνίας στην πλήρη αξία τους ή έως €500, αν δεν είναι 

εργοστασιακά.

Αντικατάσταση κλειδιών ή κλειδαριών, σε περίπτωση 

κλοπής ή απώλειας των κλειδιών του οχήµατος, µέχρι €150.

Κάλυψη υφασµάτινης οροφής οχήµατος cabrio µε απαλλαγή €300 

στο σύνολο της αποζηµίωσης.

Κάλυψη κάθε ζηµιάς που θα προκληθεί στο όχηµα (ιδίων 

ζηµιών κλέφτη) κατά τη διάρκεια της κλοπής.

Προσωπικό ατύχημα οδηγού σε όλα τα προγράµµατα µε όριο κάλυψης

€15.000.

Κάλυψη υψηλής ποιότητας 

με σημαντικά πλεονεκτήματα



Θραύση χωρίς καμία απαλλαγή σε όλες τις συνεργαζόµενες εταιρίες 

επισκευής τζαµιών (πάνω από 580 σηµεία) & σε όλα τα συνεργαζόµενα 

συνεργεία (πάνω από 90). Καλύπτονται & οι κρυστάλλινες οροφές & οι 

αισθητήρες βροχής & οι προστατευτικές μεμβράνες τζαμιών. Η κάλυψη

της θραύσης παρέχεται αποκλειστικά στα συνεργαζόµενα σημεία.

Απαλλαγή Ιδίων Ζημιών: το ποσό της απαλλαγής µειώνεται από €600 

σε €350 σε όλα τα συνεργαζόµενα συνεργεία.

Γραμμή Υγείας 1010: Άµεση τηλεφωνική ιατρική υποστήριξη οποιαδήποτε

στιγμή, για οποιοδήποτε θέµα ή απρόοπτο περιστατικό απασχολεί τους 

ασφαλισµένους µας ή την οικογένειά τους.

Νομική προστασία µέσω της εταιρίας Resolute από έµπειρους δικηγόρους ή 

από δικηγόρους της επιλογής του ασφαλισµένου (µετά από συνεννόηση) µε 

απεριόριστο όριο κάλυψης στην Ελλάδα και µέχρι €3.000 τον χρόνο στο 

εξωτερικό.

Ενοικίαση οχήματος: παροχή οχήµατος αντικατάστασης σε περίπτωση 

πυρκαγιάς, ολικής & µερικής κλοπής ή ιδίων ζηµιών.

Φυσικά φαινόμενα χωρίς καμία απαλλαγή για ζηµιές από πληµµύρα, 

καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, ακόµα και από χαλάζι, σεισµό κ.ά.

Κάλυψη υψηλής ποιότητας 

με σημαντικά πλεονεκτήματα



Νέα 

τιμολογιακή 

προσέγγιση



 Διάρκεια ασφάλισης ετήσια

 Ηλικία οδηγού 24-60 ετών (ειδικά 36-46 ετών)

 Κυβικά <2000

 Ηλικία οχήματος 3-5 ετών & >14 ετών

Προφίλ με ευνοϊκότερη τιμολόγηση
Τιμολογιακή 

προσέγγιση ανά 

προφίλ 

ασφάλισης



Περιοχές με καλή τοποθέτηση / 

μικρές βελτιώσεις

Περιοχές με καλύτερη τοποθέτηση / 

σημαντικές βελτιώσεις

Τιμολογιακή 

προσέγγιση ανά 

γεωγραφική 

περιοχή



Μοναδικές 

υπηρεσίες για τον 

ασφαλισμένο μας 
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Με ένα

τηλεφώνημα

Όλες οι υπηρεσίες, από τη δήλωση 

ατυχήµατος, την παροχή Οδικής 

Βοήθειας, τη διαχείριση της 

αποζηµίωσης, είναι διαθέσιµες σε ένα 

τηλέφωνο: στο 1158.



SMS

«Βλέπετε πότε

ερχόµαστε»

O ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΘΑ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ 

ΣΑΣ ΣΕ 20 ΛΕΠΤΑ. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 

ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 

ΣΤΟΝ

ΧΑΡΤΗ: https://road.i

nteramerican.gr/Map.

aspx?guid=ABCD123
4ABCD1234

https://road.interamerican.gr/Map.aspx?guid=ABCD1234ABCD1234


Drive On 

Mobile app

Οδικής 

Βοήθειας

Με ένα κλικ στο κινητό, ειδοποιείται η Οδική Βοήθεια, 

που εντοπίζει αµέσως την τοποθεσία του οχήµατος, 

χωρίς να χρειάζεται να δηλωθεί. Παράλληλα, ο 

ασφαλισµένος  παρακολουθεί την πορεία του οχήµατος 

που έρχεται για βοήθεια και ξέρει πότε θα φτάσει.



Μας καλείτε µε

ένα κουµπί

Ό,τι κι αν συµβαίνει

στο όχηµά σας

Κατεβάστε την εφαρµογή Drive On και κάντε την 

καθηµερινότητά σας ακόµα πιο ξέγνοιαστη

Βλέπουµε 

πού είστε

Βλέπετε πότε

ερχόµαστε

Mobile app οδικής βοήθειας



Μέσω:

του τηλεφώνου 1158

της mobile εφαρµογής Drive On, που εντοπίζει 

τη θέση του οχήµατός σας στον χάρτη 

παρακολουθείτε live την πορεία του οχήµατος 

που φτάνει κοντά σας.

Η Οδική Βοήθεια είναι διαθέσιµη 24 ώρες το 

24ωρο, 365 µέρες τον χρόνο, στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό.



Οδική Βοήθεια, μοναδικές υπηρεσίες και υποδομές

24ωρη 
τηλεφωνική 

Γραµµή 
Εξυπηρέτησης

Drive On 
mobile app

111

111 σηµεία 
εξυπηρέτησης

222 ιδιόκτητα 
οχήµατα 

εξυπηρέτησης

222

350

350 εξειδικευµένα 
άτοµα 65 συνεργάτες και

150 οχήµατα

Διεθνείς συνεργασίες

µε συµβάσεις 
αµοιβαιότητας

σε συγκεκριμένες περιοχές



Η INTERAMERICAN εξυπηρετεί κατά µέσο όρο

500.000 περιστατικά Οδικής Βοήθειας κάθε χρόνο. 

Ο στόλος της Εταιρίας καλύπτει πανελλαδικά τις 

ανάγκες υποστήριξης οχηµάτων στον δρόµο, µε 

πυκνό δίκτυο, ενώ ο µέσος χρόνος ανταπόκρισης 

από τη στιγµή της κλήσης εντός αστικών περιοχών 

είναι 30 λεπτά.

Ο δείκτης ικανοποίησης από τη χρήση των 

υπηρεσιών είναι εξαιρετικά υψηλός.

Η INTERAMERICAN Βοηθείας είναι πιστοποιηµένη 

από την TÜV HELLAS µε ISO 9001 για την παροχή 

άµεσης ιατρικής (προσωπικής) και οδικής βοήθειας 

και είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα µε 

πιστοποίηση ISO 39001 για την οδική ασφάλεια.

Οδική Βοήθεια, υψηλή ποιότητα



Σε ένα ευρύ και αξιόπιστο δίκτυο 
σε όλη την ΕλλάδαΆμεση & υπεύθυνη 

επισκευή του 

οχήματός



Περισσότερα από 90 ελεγμένα και 

αξιόπιστα συνεργεία πανελλαδικά

µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τους 

ασφαλισμένους μας

Προσφέρεται εγγύηση 12 µήνες για τα µηχανικά µέρη και 2 έτη για τη φανοποιία.

Η καταβολή του χρηματικού

ποσού γίνεται απευθείας από την 

Εταιρία.

Οι ασφαλισμένοι μας 

καταβάλλουν μόνο το ποσό 

απαλλαγής της κάλυψης που 

ενεργοποιείται.

Σε περίπτωση Ιδίων Ζημιών το 

ποσό απαλλαγής μειώνεται από 

€600 σε €350.

Παρέχεται αυτοκίνητο 

αντικατάστασης,
Μέχρι 1.200cc, από τη μέρα  

έναρξης της επισκευής

(για ζημιές από Πυρκαγιά, Μερική Κλοπή, 

Φυσικά Φαινόμενα, σύγκρουση μέσω 

φιλικού διακανονισμού/αναίτιος).



Πρότυπες μονάδες αποζημίωσης και επισκευής 
CAR POINT σε 8 σημεία πανελλαδικά

Μετά από ένα ατύχημα, εξασφαλίζουν:

Αναγγελία ζημιάς

Εκτίμηση από ειδικό και διακανονισμό στον ίδιο χώρο

Άμεση αποζημίωση για ποσά έως €300 χωρίς παραστατικά

Αυτοκίνητο αντικατάστασης

Επισκευή χωρίς εκταμίευση χρημάτων για τους ασφαλισμένους 

της INTERAMERICAN

Προσφέρεται εγγύηση 12 µήνες για τα µηχανικά µέρη και εφ’ όρου ζωής για τη φανοποιία.

Όλες οι υπηρεσίες αυτοκινήτου σε ένα σημείο

• Αττική (Αθήνα, Μαρούσι, Αργυρούπολη)

• Θεσσαλονίκη

• Πάτρα

• Λάρισα

• Ηράκλειο

• Καβάλα



Το CAR POINT στη Λεωφ. Αθηνών 161, επεκτείνει τις υπηρεσίες 

του, προσφέροντας service και μηχανικές επισκευές.

Service σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

Γραπτή εγγύηση 1 έτους

Οικονομικές τιμές, με 6 άτοκες δόσεις για ποσά
μεγαλύτερα των €100

Εγγυημένη Ποιότητα 

Ευκολία και ευελιξία

Χώρος 2.300 τ.µ.

70 άτοµα εξειδικευµένο 

προσωπικό

Πρότυπο φανοποιείο

Μηχανήµατα υψηλής 

τεχνολογίας
(καλίµπρες, οικολογικοί φούρνοι, 

τµήµα ζυγοστάθµισης κ.ά.)

Αποζημιώσει

ς

& ΕπισκευέςClaims And Repairs

Λεωφ. Αθηνών 161

104 47 Αθήνα

Τηλ: 210 34 15 140

Το δίκτυο CAR POINT διευρύνεται 
συνεχώς και σας εξυπηρετεί στις
µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. 
Αναλυτικά το δίκτυο, στο 
www.interamerican.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

http://www.interamerican.gr/


• Άμεση και εγγυημένη αποκατάσταση της 

ζημιάς 

• καμία οικονομική επιβάρυνση για τον 

ασφαλισμένο η πληρωμή απευθείας από την 

INTERAMERICAN.

 σε όλες τις συνεργαζόµενες εταιρίες:

 Carglass

 Glassdrive

 ΦΙΛΗΣGlass

 GlassFit

 σε οποιοδήποτε συνεργαζόµενο συνεργείο.

Περισσότερα από 580 σημεία επισκευής 

τζαμιών σε όλη την Ελλάδα



Με τη νέα υπηρεσία VCS φωτογραφίζουμε το όχημα άμεσα, χωρίς 

ραντεβού, μέσα από την κάμερα ενός κινητού

Εύκολος & γρήγορος 

προασφαλιστικός 

έλεγχος με την 

υπηρεσία VCS



Smartphone με κάμερα

Χρήση δεδομένων (ΜΒ)

Καθαρό όχημα

Καλός φωτισμός του χώρου

Σημαντικές Προϋποθέσεις

Άδεια κυκλοφορίας και 

αριθμός πλαισίου
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 με 16:00

Λήψη SMS στο

κινητό με link που 

επιτρέπει να 

φωτογραφίσουμε το 

όχημά

Φωτογράφιση

από το κινητό του 

ενδιαφερόμενου
Καθοδήγηση

ώστε να βγουν 

οι απαραίτητες 

φωτογραφίες

Εύκολος & γρήγορος προασφαλιστικός έλεγχος με την υπηρεσία VCS

για Ι.Χ. Επιβατικά & Δίκυκλα

Κλήση στο



Παράλληλα με την εξυπηρέτηση από τον συνεργάτη μας, 

οι ασφαλισμένοι μας µε την εγγραφή τους στην υπηρεσία 

my interamerican µπορούν να διαχειριστούν online το 

συµβόλαιό τους, να πληρώσουν τα ασφάλιστρά τους, να 

κατεβάζουν όλα τα έγγραφά τους.

my interamerican



Νέα εργαλεία 

υποστήριξης για 

το συνεργάτη 

μας



Ανανεωμένη σελίδα 

Αυτοκινήτου στο 

askme

νέα δομή, ενότητες, πληροφορίες για τα 

σημαντικά πλεονεκτήματα και τις υπηρεσίες μας.



Νέος πάροχος

πληροφόρησης 

για τις αξίες των 

οχημάτων

• Διασύνδεση με τον κύριο πάροχο

πληροφόρησης για τις αξίες των οχημάτων την 

IAD (πρώην Eurotax)

• πιο άμεση ενημέρωση των βάσεων για τις 

αντιπροσωπευτικές αξίες αγοράς ΙΧ Επιβατικών

• πρόσβαση (μέσω askme) σε εργαλείο

ενημέρωσης για τις τρέχουσες αξίες – συνεχής 
ανανέωση



Πλήρης 

ηλεκτρονική 

παρουσίαση για 

τον πελάτη

Ο συνεργάτης της INTERAMERICAN που 

εµπιστεύεστε για την ασφάλισή σας 

βρίσκεται πάντα δίπλα σας.



Μονόφυλλο 

ηλεκτρονικό flyer

για τον πελάτη



Ανανεωμένη σελίδα Αυτοκινήτου

στο www.interamerican.gr με 

πληροφορίες για τα σημαντικά 

πλεονεκτήματα και τις

διαθέσιµες υπηρεσίες
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Καλές

Πωλήσεις!

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ

Τρίτη 02 Φεβρουαρίου 2021


