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Home Made,  

Ασφάλιση κατοικίας με τη φροντίδα της Generali 
 

 
 
Το σπίτι μας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά μας στοιχεία. Για το λόγο 

αυτό, η Generali έχει σχεδιάσει ένα υπερπλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα, που παρέχει 

προστασία από κάθε απρόοπτο, με ουσιαστικές καλύψεις που βασίζονται στις 

πραγματικές ανάγκες ενός ιδιοκτήτη και εκτείνονται σε βάθος χρόνου. Συνδυάζοντας 

πλήθος βασικών και προαιρετικών καλύψεων, το Home Made της Generali διασφαλίζει 

την ολοκληρωμένη θωράκιση μιας κατοικίας, και επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα να 

προσαρμόσει κανείς το πρόγραμμα στα μέτρα του!   

 

Τα πλεονεκτήματα του Home Made 

▪ Ευελιξία και δυνατότητα σχεδίασης ενός προσωπικού προγράμματος ασφάλισης 

▪ Δυνατότητα ασφάλισης της μόνιμης ή και της εξοχικής κατοικίας από κάθε κίνδυνο  

▪ Μεγάλο εύρος καλύψεων σε προσιτό κόστος 

▪ Ασφάλιση τόσο του περιεχομένου όσο και των αντικειμένων που βρίσκονται στον 

εξωτερικό χώρο του σπιτιού 

▪ Καλύπτει ακόμη και τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στην οικοδομή 

▪ Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες αλλά και σε ενοικιαστές 

▪ Προσφέρει επιβραβεύσεις και εκπτώσεις  

▪ Παρέχει πολλαπλές επιλογές προαιρετικών καλύψεων όπως η κάλυψη ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού σε αξία αντικατάστασης καινούργιου και η παράνομη χρήση πιστωτικής  

κάρτας από τρίτους κ.α. 

 

Σπίτι … σαν καινούργιο 

Με το Home Made, ασφαλίζεται η κύρια αλλά και η εξοχική κατοικία σε «Αξία 

Αντικατάστασης Καινούργιου», σε περίπτωση έλευσης κινδύνου. Δηλαδή, αποζημιώνεται: 

▪ Η οικοδομή, στο ποσό που απαιτείται για την επισκευή ή κατασκευή µιας καινούργιας 

▪ Το περιεχόμενο, µε το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση / επισκευή κάθε 

αντικειμένου µε ένα καινούργιο - ακόμη και ο ρουχισμός! 

 

Τώρα και για μια ζωή 

Η κάλυψη του Home Made εκτείνεται σε βάθος χρόνου, ώστε να παρέχει ασφάλεια και 

σιγουριά. Έτσι, προσφέρεται η κάλυψη σωληνώσεων για οικοδομές / εγκαταστάσεις 

παλαιότητας έως και 25 χρόνων, ενώ υπάρχει δυνατότητα κάλυψης υλικών ζημιών από 

διαρροή σωληνώσεων σε οικοδομές ακόμη και άνω των 25 ετών, συμπεριλαμβάνοντας 

έτσι και περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς, οι οποίες συχνά εξαιρούνται. 

 

Σπιτική θαλπωρή χωρίς έννοιες 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και κάλυψη Αστικής Ευθύνης, ώστε να καλύπτονται ακόμη 

και σπάνιες περιπτώσεις πρόκλησης ζημιάς, στις οποίες οι ένοικοι μπορεί να θεωρηθούν 

υπεύθυνοι.  

H πρόκληση ζημιάς από κατοικίδια, από πραγματοποίηση τεχνικών εργασιών ή από την 

πτώση αντικειμένου από το µμπαλκόνι, είναι για παράδειγμα περιπτώσεις για τις οποίες 

μπορεί να απαιτηθεί αποζημίωση. Η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει πλήρως 

τον ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειά του, σε τέτοιες περιπτώσεις. 
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Στήριξη, κάλυψη και ασφάλεια στην πράξη 

«Η στιγμή της αλήθειας» για τον ασφαλισμένο, είναι η στιγμή που θα χρειαστεί την 

κάλυψη. Γι’ αυτό το λόγο, η Generali δεσμεύεται για την καταβολή κάθε αποζημίωσης 

εντός 24 ωρών από τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, µε την κατάθεση 

του σχετικού ποσού απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό. 

 
Χάρη τόσο στην πληρότητα όσο και στο εύρος κάλυψης, το Home Made αποτελεί μία 
από τις ανταγωνιστικότερες προτάσεις στον κλάδο ασφάλειας κατοικίας, η οποία 
υπόσχεται την προστασία του χώρου, όπου καθένας μας δικαιούται να νιώθει ασφαλής: 
το σπίτι του.  
 
 
 
 
 

Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI 
Η Generali είναι ένας ανεξάρτητος Ιταλικός Όμιλος, με ισχυρή διεθνή παρουσία. Ιδρύθηκε το 1831 και 
συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών παγκοσμίως, με παρουσία σε πάνω 
από 60 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπερνούν τα 70 δις ευρώ, το 2016. Με πάνω από 74.000 
εργαζόμενους στον κόσμο, και 55 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στη Δυτική 
Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης και της Ασίας. Το 2017 ο Όμιλος Generali συγκαταλέχθηκε μεταξύ των πιο βιώσιμων 
εταιρειών στον κόσμο, σύμφωνα με την κατάταξη της Corporate Knights 
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