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Προγράμματα κατοικίας



Η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα

6,5 εκ. κατοικίες στην Ελλάδα (στοιχεία ΕΣΥΕ, Απογραφή 2011)

15% μόλις των κατοικιών ασφαλισμένο (το 70% λόγω δανείων)

5.5εκ. σπίτια ανασφάλιστα στη χώρα μας

Χαμηλό penetration (<20%). Έλλειψη γνώσης κινδύνων και 
ασφαλιστικών λύσεων από το κοινό

Η ασφαλιστική αγορά συνεχίζει πρακτικές όπως όρο υπασφάλισης,
διαχωρισμό κύριας  & εξοχικής κατοικίας κ.λπ.)

Κατοικία στην Ελλάδα



15.045
Αστικές πυρκαγιές

100
Κλήσεις την μέρα

142
Σεισμοί πάνω από 4 
ρίχτερ

68.691
Κλοπές

Συνήθεις κίνδυνοι  
που απειλούν
την Κατοικία

Συνήθεις κίνδυνοι που απειλούν την Κατοικία



Λόγοι αποζημιώσεων σε πελάτες μας

Οι πιο συχνοί λόγοι αποζημιώσεων σε πελάτες μας

Βραχυκύκλωμα Διαρροή
σωληνώσεων

Κλοπή/
Διάρρηξη

Καιρικά
φαινόμενα



Κίνδυνοι και ασφαλιστικές καλύψεις για το σπίτι σας

Κίνδυνοι και ασφαλιστικές καλύψεις



Σε ποιους απευθυνόμαστε

Σε ποιους απευθυνόμαστε

 Κτίριο
 Περιεχόμενο
 Κτίριο & Περιεχόμενο

Ιδιοκτήτες σπιτιών Ενοικιαστές σπιτιών

 Περιεχόμενο



Τα προγράμματα INTERAMERICAN HΟΜΕ με βάση τις καλύψεις

BASIC
Βασική κάλυψη

Οικονομική ασφάλιση και προστασία του σπιτιού από τον κίνδυνο της φωτιάς –

Το βασικό πρόγραμμα για δανειολήπτες

CLASSIC
Πλούσια κλασική κάλυψη

Οικονομική κάλυψη, για μια σειρά από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους, όπως
φωτιά, έκρηξη, διαρροή σωληνώσεων, καιρικά φαινόμενα, πράξεις βίας κ.ά.

EXTRA
Διευρυμένη κάλυψη

Ένα πρόγραμμα με προσιτό κόστος, που επιπλέον εξασφαλίζει και σε περίπτωση
κλοπής και καλύπτει την ευθύνη απέναντι σε τρίτους

TOTAL
Πλήρης κάλυψη

Σχεδιασμένο για υψηλές απαιτήσεις, εξασφαλίζει με τον πιο σύγχρονο και  ολοκληρωμένο 
τρόπο, καθώς προστατεύει το σπίτι από κάθε πιθανό κίνδυνο και  καλύπτει για κάθε 
τυχαίο ζημιογόνο γεγονός



Τα προγράμματα INTERAMERICAN HΟΜΕ με βάση τις καλύψεις

Καλύψεις BASIC CLASSIC EXTRA TOTAL

Πυρκαγιά    

Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων συνέπεια καλυπτόμενων 
κινδύνων

   

Έκρηξη    

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες   

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, παγετός   

Διαρροή/Θραύση σωληνώσεων   

Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων   

Θραύση τζαμιών/καθρεπτών   

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές, εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας και ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών 

  

Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς   

Προσωπικό ατύχημα   

Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
  

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων & έναντι του ιδιοκτήτη
 

Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου  

Κάλυψη έκτακτου περιεχομένου και δώρων  

Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού 

Ψυχολογική στήριξη οικογένειας 

Κατοικίδια ζώα


Ασφάλιση κατά τη μετακόμιση και ασφάλιση νέας κατοικίας 

Κατά παντός κινδύνου


Σεισμός ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚH ΚAΛΥΨΗ ΜΕ OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ



Περιγραφή Καλύψεων ΗΟΜΕ

Καλύψεις Περιγραφή καλύψεων

Πυρκαγιά Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό και καπνό.

Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων 
συνέπεια καλυπτόμενων κινδύνων

Καλύπτονται ζημιές από πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό, πτώση δένδρων, κλαδιών ή στύλων.

Έκρηξη
Καλύπτονται ζημιές από έκρηξη, έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης και θερμοσίφωνα. Επίσης, καλύπτονται ζημιές σε συλλέκτες 
ηλιακής ενέργειας και  ανεμογεννήτριες.

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, 
τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές ενέργειες.

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, παγετός
Καλύπτονται ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση και παγετό.

Διαρροή/Θραύση σωληνώσεων
Καλύπτονται ζημιές από διαρροή ή/ και θραύση σωληνώσεων, δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης, εργασιών 
διερεύνησης της ζημιάς και  αποκατάστασης.

Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων
Καλύπτονται ζημιές χώρων στάθμευσης, αποθηκών και κοινόχρηστων χώρων.

Θραύση τζαμιών/καθρεπτών Καλύπτονται ζημιές θραύση εξωτερικών τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών, έξοδα τοποθέτησης.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές 
συσκευές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Καλύπτονται ζημιές από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών. Επίσης, καλύπτονται 
ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχετικού  εξοπλισμού.

Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς 
Καλύπτονται τα έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά.

Προσωπικό ατύχημα Καλύπτονται ο Ασφαλιζόμενος, τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς και λοιπά πρόσωπα για θάνατο από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική 
Ανικανότητα, δαπάνες αποκατάστασης υγείας.

Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός Καλύπτονται οι δαπάνες μεταστέγασης σε άλλο χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη. Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου σε άλλο χώρο 
αν η κατοικία  καταστεί μη κατοικήσιμη. Έξοδα νομικής υποστήριξης. Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων & έναντι του ιδιοκτήτη Καλύπτονται ηΑστική Ευθύνη συνέπεια πυρκαγιάς, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης και Διαρροής Σωληνώσεων. 
Γενική αστική ευθύνη εκτός πυρκαγιάς, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης και διαρροής σωληνώσεων.

Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου Καλύπτονται η ολική ή η μερική κλοπή των αντικειμένων του περιεχομένου της κατοικίας μετά από παραβίασή της με βίαια μέσα, σε περίπτωση διάρρηξης 
ή ακόμα και ληστείας, με άσκηση ή απειλή άσκησης βίας, φυσικής ή ένοπλης. Καλύπτονται οι ζημιές στο περιεχόμενο ή/και κτίριο από την προσπάθεια 
κλοπής  ή ληστείας, κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή μετά από ζημιά.

Κάλυψη έκτακτου περιεχομένου και δώρων Κάλυψη αυξημένου ορίου ασφάλισης περιεχομένου από καλυπτόμενο κίνδυνο λόγω γεγονότων γάμου του Ασφαλιζομένου ή βάφτισης παιδιού του (2 
μήνες πριν και 2 μήνες μετά το γεγονός). Κάλυψη αυξημένου ορίου ασφάλισης περιεχομένου κατά την περίοδο Χριστουγέννων (10 μέρες πριν και 10 μέρες 
μετά).

Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού Καλύπτονται σε μηνιαία βάση, μέχρι ορισμένου ποσού, τα πάγια έξοδα της ασφαλισμένης κατοικίας, όπως λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, 
σταθερής τηλεφωνίας, ύδρευσης και κοινόχρηστα. Καλύπτεται η δόση στεγαστικών δανείων μέχρι 6 μήνες. Δόση πιστωτικών καρτών και 
καταναλωτικών δανείων έως 6 μήνες. Απώλεια ενοικίου μέχρι 12 μήνες (για  ιδιοκτήτη). Πληρωμή ενοικίου μέχρι 6 μήνες (για ενοικιαστή).

Ψυχολογική στήριξη οικογένειας Καλύπτονται, εκτός από τη ζημιά, και τα έξοδα αμοιβής ψυχολόγου/παιδοψυχολόγου για τα μέλη της οικογένειας που μπορεί να χρειαστούν ψυχολογική 
υποστήριξη μετά από ολική ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο ή ληστεία στην ασφαλισμένη κατοικία.

Κατοικίδια ζώα
Καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση που συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου το κατοικίδιο ζώο σας χάσει την ζωή του. Περιλαμβάνονται αμοιβή 
κτηνιάτρου και δαπάνες νοσηλείας σε περίπτωση τραυματισμού. Επίσης, καλύπτονται τα έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο ζώων μέχρι και δεκαπέντε (15) 
μέρες μετά τη ζημιά που έχει καταστήσει την κατοικία σας μη κατοικήσιμη και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ασφάλιση κατά τη μετακόμιση και ασφάλιση νέας κατοικίας Καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν στο σύνολο ή στο μέρος του ασφαλισμένου περιεχομένου, κατά τη διάρκεια μεταφοράς του.  Σε 
περίπτωση μετακόμισης σε νέα κατοικία, το Ασφαλιστήριο αυτό παρέχει κάλυψη με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις για ένα (1) μήνα, με την 
προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει ενημερώσει εγγράφως, την Εταιρία προηγουμένως για αυτή την αλλαγή.

Κατά παντός κινδύνου Καλύπτονται υλικές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός, διαφορετικό από τους 
κινδύνους που ήδη καλύπτονται και αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων και Ορίων Ευθύνης Εταιρίας αυτού του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Παρέχεται 
για ασφάλιση κτιρίων με έτος κατασκευής μετά το 2000.

Σεισμός Καλύπτονται ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι συνεπεία σεισμού.



8 Βασικά χαρακτηριστικά

3 4

1 2

Δυνατότητα κάλυψης Κτιρίου, Περιεχομένου ή και των
δύο

Πακέτο “Basic” το οποίο απευθύνεται στους δανειολήπτες

Δυνατότητα τιμολόγησης με τετραγωνικά & είδος 
κατασκευής  ή μόνο με κεφάλαιο

3 επιλογές για το είδος κατασκευής οι οποίες 
λειτουργούν και συνδυαστικά:

απλή: €950/τ.μ. Κτίριο, €300/τ.μ. Περιεχόμενο

τυπική: €1.200/τ.μ. Κτίριο, €400/τ.μ. Περιεχόμενο

πολυτελής: €1.600/τ.μ. Κτίριο, €600/τ.μ. Περιεχόμενο

Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων HOME



7 8
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Βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων HOME

3 επιλογές συμμετοχής στη ζημιά:

€0 (VIP) €750 €5.000

Δυνατότητα για κάλυψη κατά παντός κινδύνου (TOTAL: All
risk)

2 επιλογές συμμετοχής στη ζημιά σεισμού (2% ή 4%, επί 
του  ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά υποαντικείμενο)

Δυναμική τιμολόγηση κάλυψης  σεισμού, βάσει Τ.Κ & 
έτος  κατασκευής κτιρίου

8 Βασικά χαρακτηριστικά



Υπολογισμός ασφαλίστρων

Τρόπος υπολογισμού ασφαλίστρων



Ανταγωνισμός

IAG AXA ERB ERGO GENERALI

 Σπίτι 100 τ.μ. εντός
Αττικής

 Έτος Κατασκευής
2001

 Απλή κατασκευή

 Κεφάλαιο
Περιεχομένου
€40.000

 Κεφάλαιο Κτιρίου
€110.000

 Απαλλαγή €0

 Extra
 Κτίριο (μόνο) €87,4 €105,7 €87,6 €101,0 €98,0

 Extra
 Περιεχόμενο (μόνο) €62,6 €74,9 €64,3 €72,0 €70,0

 Extra
 Κτίριο & Περιεχόμενο €150,3 €170,3 €152,1 €170,0 €168,8

 Extra
 Κτίριο & Περιεχόμενο

Σεισμό απαλλαγή 2%
€322,2 €322,1 €309,3 €296,0 €365,7

Περιγραφή Πρόγραμμα Ετήσιο Ασφάλιστρο

ΗΟΜΕ



Διαδικασίες

Διαδικασίες

Η έκδοση συμβολαίων για τα προγράμματα Basic, Classic, Extra & Total είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας e-services, για ασφάλιση
κατοικίας:

 από 30 - 400 τετραγωνικά μέτρα ή

 μέχρι €600.000 ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (αθροιστικά:κτίριο €450.000 και περιεχόμενο €150.000)

 Έτος κατασκευής μετά το 1960

 Με νόμιμη άδεια οικοδομής



Πλεονεκτήματα

1. Ευελιξία επιλογών για Πελάτες και Συνεργάτες

2. Αποζημίωση σε πρώτο κίνδυνο (για ασφάλιση με βάση τα τ.μ)

3. Αποζημίωση σε αξία καινούριου

4. Ασφάλιση της εξοχικής κατοικίας  αυτόνομα

5. Ασφάλιση βοηθητικών χώρων αυτόματα

6. Δυνατότητα κάλυψης κατά παντός  κινδύνου (έως €5.000)

7. Πολύ προσιτά ασφάλιστρα

8. Πολύ απλή διαδικασία έκδοσης  (στα γραφεία σας)

8 μοναδικά πλεονεκτήματα



Μοναδική Υποστήριξη

Μοναδική Υποστήριξη Marketing

• Οnline εφαρμογή στο ask me:

 τιμολόγηση

 έκδοση προσωποποιημένης προσφοράς

• Βιβλίο όρων ασφάλισης

• Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

• Νέο εγχειρίδιο διαδικασιών

• Ενημερωτικό έντυπο

• Ε-brochure

• Infographic sales card
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