
 

 

Ασφάλιση Περιουσίας  
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 
 
 
Εταιρία: Generali Hellas A.A.E.    
Προϊόν: Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κατοικίας Home Made 

 
 
Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση ούτε την ασφαλιστική 
σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε 
άλλα έγγραφα. 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  
Ασφάλιση περιουσίας που καλύπτει κατοικίες για συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο.    

 

              
 

Τι ασφαλίζεται;  
 

Βασικές καλύψεις (με ασφαλισμένο κεφάλαιο που αποτελεί 
το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας) 
 
✓ Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Καπνός  
✓ Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα  
✓ Διασάλευση/ Διατάραξη Δημόσιας Τάξης   
✓ Κακόβουλες Ενέργειες   
✓ Τρομοκρατικές Ενέργειες   
✓ Φυσικά Φαινόμενα   
✓ Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση εγκαταστάσεων 

σωληνώσεων  
✓ Κλοπή/ Ληστεία  
✓ Πρόσκρουση οχήματος   
✓ Πτώση Αεροσκάφους   
✓ Πτώση Δένδρων/ Στύλων   
✓ Δαπάνη μελετών και έκδοσης αδειών   

 
Βασικές καλύψεις (με επιμέρους όριο κάλυψης που αποτελεί 
το ανώτατο όριο ευθύνης κάθε κάλυψης και αναγράφεται στην 
προσφορά ασφάλισης & στο ασφαλιστήριο) 

 
✓ Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Συσκευές   
✓ Τυχαία θραύση Κρυστάλλων  
✓ Απώλεια Ενοικίων 
✓ Πρόσθετες Δαπάνες ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς 

o Αποκομιδή συντριμμάτων    
o Δαπάνη προσωρινής στέγασης/ διαμονής  
o Δαπάνη μεταφοράς/ επανεγκατάστασης περιεχομένου  

✓ Δαπάνη φύλαξης  
✓ Απώλεια/ Ζημιά περιεχομένου σε προσωρινή μεταστέγαση  
✓ Δόση στεγαστικού δανείου 
✓ Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία 
✓ Προστασία Υπασφάλισης    
✓ Αστική Ευθύνη 

 
Προαιρετικές καλύψεις (με ασφαλισμένο κεφάλαιο που 
αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας) 

 
✓ Σεισμός   
✓ Καθίζηση / Κατολίσθηση  

 

 
 

              Τι δεν ασφαλίζεται;  
 
 Αποθετικές ζημιές  

 Ζημιές που προϋπήρχαν στην ασφαλισμένη περιουσία 
πριν την έναρξη ισχύος της ασφάλισης  

 Ζώντα ζώα και οργανισμοί, δένδρα, φυτά και κάθε είδους 
βλάστηση  

 Εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες  
 

               
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  
 

Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει: 
 

• Ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε πολεμικές 

επιχειρήσεις  

• Ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε πυρηνικά 

όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων  

• Ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε φυσιολογική 

φθορά  

• Ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε εργασίες 

επέκτασης ή επισκευής στην ασφαλισμένη περιουσία  

• Ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε δόλο ή βαρεία 

αμέλεια του Συμβαλλόμενου ή του Ασφαλισμένου  

• Εάν το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι μικρότερο από την  αξία 

αντικατάστασης   των ασφαλισμένων αντικειμένων με 

καινούργια της ίδιας χρήσης και ποιότητας τότε σε 

περίπτωση ζημιάς η αποζημίωση θα περιοριστεί 

αναλογικά. 

! Τα χρηματικά ποσά που ορίζονται ως απαλλαγή ανά 
κάλυψη, βαρύνουν τον Ασφαλισμένο, αναγράφονται 
στην προσφορά ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο και 
αφορούν τις κάτωθι καλύψεις: Φυσικά Φαινόμενα, 
Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση εγκαταστάσεων 
σωληνώσεων, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – συσκευές , 
Κλοπή/Ληστεία, Κατά Παντός Κινδύνου (Τυχαίο Γεγονός), 
Σεισμός, Καθίζηση/ Κατολίσθηση και Ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός.  

 



 

 

 
 
 

        
 

Πότε και πώς πληρώνω;  
 

Πληρώνω το ασφάλιστρο εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, με την έκδοση του 
Ασφαλιστηρίου, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 

• Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας www.generali.gr, επιλέγοντας την υπηρεσία on line πληρωμή, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα 

• Μέσω web ή phone banking στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

• Με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

• Με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας 

• Με μετρητά: 
o Στο ταμείο της Generali (ανώτατο όριο συναλλαγής 500 €) 
o Στις τράπεζες Alpha Βank & Εθνική 
o Στα ΕΛΤΑ 
o Σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Εταιρίας 

 

 
 

              Πού είμαι καλυμμένος;  
 

✓ Στα όρια της Ελληνικής επικράτειας. 

 

Προαιρετικές καλύψεις  (με επιμέρους όριο κάλυψης που 
αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης και αναγράφεται στην 
προσφορά ασφάλισης & στο ασφαλιστήριο) 

 
✓ Κατά παντός κινδύνου (Τυχαίο γεγονός)  
✓ Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
✓ Απώλεια Ενοικίων σε περίπτωση ολικής καταστροφής 
✓ Κοσμήματα   

 
Οι ως άνω καλύψεις αποτελούν τις κύριες καλύψεις του 
ασφαλιστηρίου. Το σύνολο των καλύψεων αναγράφεται στην 
προσφορά ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο. 

 

 

      
 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;  

 
Κατά την έναρξη και διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου: 

 

• Να τηρώ πιστά τους όρους του Ασφαλιστηρίου 

• Να δηλώσω στην Εταιρία για τη σύναψη της ασφάλισης τα στοιχεία που θα ζητήσει με ειλικρίνεια, ακρίβεια και πληρότητα 

• Να δηλώσω όποια αλλαγή αφορά στο ασφαλισμένο όχημα, η οποία ενισχύει τον ασφαλισμένο κίνδυνο 

• Να προστατεύω το όχημα μου σαν να μην ήταν ασφαλισμένο 
 

Σε περίπτωση ζημιάς: 
 

• Να αναγγείλω άμεσα το γεγονός στην Εταιρία και να συνδράμω την Εταιρία στον καθορισμό της ζημιάς 

• Να καλέσω τις αρμόδιες αρχές 
 

http://www.generali.gr/


 

 

 

     
 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;  
 

• Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρκεια της αναγράφονται στο ασφαλιστήριο. 

 
             
 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;  
 

• Εκτός από το δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης όπως αυτά ορίζονται στην σύμβαση, έχω δικαίωμα ακύρωσης της 
σύμβασης οποτεδήποτε, αποστέλλοντας επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας.  

 


