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ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

s fe drive
Στη Eurolife ERB θέλουµε να σας προσφέρουµε µια
δύναµη σταθερότητας και το αίσθηµα ασφάλειας που
ενθαρρύνει κάθε επόµενο βήµα σας.
Η ισχυρή κερδοφορία, η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια
και το γεγονός ότι µε µόλις 14 χρόνια παρουσίας είµαστε
ο 3ος Όµιλος σε παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα
είναι η δική σας δύναµη να προχωράτε µε έναν ισχυρό
σύµµαχο καθηµερινά δίπλα σας.
Οι 400.000 πελάτες και το ποσό που καταβλήθηκε για
όλα τα προγράµµατα κατά το διάστηµα 2004-2014, που
αγγίζει τα €1,5 δισ., είναι η δική σας σιγουριά ότι έχετε
επιλέξει έναν έµπιστο συνεργάτη.
Είµαστε δίπλα σας για να σας συµβουλεύσουµε, να σας
προσφέρουµε τις γνώσεις και την εµπειρία µας, ώστε
να καλύψετε µε τον καλύτερο τρόπο κάθε ασφαλιστική
σας ανάγκη.
Ο αριθµός πελατών αφορά αθροιστικά στις εταιρίες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB
Α.Ε.Γ.Α. και το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζηµιώσεις ζωής και ζηµιών,
και πληρωµές εγγυηµένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής.

Κέντρο
Εξυπηρέτησης
Πελατών
210-9303800
www.eurolife.gr

Πάνω από
1.000 ανεξάρτητοι
συνεργάτες
πανελλαδικά

Με οδηγό
την ασφάλεια
και την οικονοµία.

Mε τα προγράµµατα safe drive

Ασφάλιση αυτοκινήτου
safe drive
για να απολαµβάνετε την όµορφη
πλευρά της οδήγησης!
H Εurolife ERB Ασφαλιστική σχεδίασε
τα προγράµµατα Ασφάλισης Αυτοκινήτου
safe drive standard και safe drive plus,
λαµβάνοντας πάντα υπόψη
τις ασφαλιστικές σας ανάγκες,
ιδιωτικές ή επαγγελµατικές.
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Επιβατικά Αγροτικά

• Εξασφαλίζετε τη βασική ή ολοκληρωµένη κάλυψη που ταιριάζει
σε εσάς και το αυτοκίνητό σας
• Επωφελείστε από ειδικές εκπτώσεις όπως τα µέτρα προστασίας
του οχήµατος, την επαγγελµατική σας ιδιότητα, την οδήγηση
του αυτοκινήτου από συζύγους, την προσεκτική οδήγηση κ.ά.
• Πληρώνετε µε 6 άτοκες δόσεις µε πιστωτικές κάρτες Eurobank
• Κερδίζετε 3% Επιστροφή σε ευρώ επί της αξίας του ασφαλίστρου,
εφόσον το εξοφλήσετε µε πάγια εντολή µέσω µιας από τις πιστωτικές
κάρτες Eurobank που συµµετέχουν στο πρόγραµµα επιβράβευσης
καρτών Επιστροφή. Τα ευρώ που θα συγκεντρώσετε µπορείτε να τα
χρησιµοποιήσετε ως έκπτωση σε επόµενη αγορά σας σε οποιαδήποτε
από τις 7.000 συνεργαζόµενες επιχειρήσεις του Προγράµµατος.
Ενηµερωθείτε αναλυτικά στο www.eurobank.gr και στο
www.epistrofi-eurobank.gr

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

• Αστική ευθύνη
Όρια αποζηµίωσης
Σωµατικές βλάβες: €1.000.000 ανά θύµα
Υλικές ζηµιές: €1.000.000 ανά ατύχηµα
• Οδική Βοήθεια µετά από ατύχηµα
• Φροντίδα Ατυχήµατος AutoAssist
• Ζηµιές από Aνασφάλιστο όχηµα
• Πυρκαγιά
• Προσωπικό ατύχηµα οδηγού και
επιβαινόντων, θάνατος ή µόνιµη
ολική αναπηρία €15.000 κατ’
ατύχηµα, µόνιµη µερική αναπηρία
ποσοστό % βάσει πίνακα των €15.000
κατ’ ατύχηµα. Ιατροφαρµακευτικά
έξοδα µέχρι €1.500 κατ’ ατύχηµα.
• Καθαρισµός του αυτοκινήτου λόγω
µεταφοράς τραυµατία µέχρι €500
• Εκτίµηση ζηµιών του αυτοκινήτου
µετά από ατύχηµα
• Σπάσιµο κρυστάλλων από οποιαδήποτε
αιτία µέχρι €1.800 θα ισχύει
απαλλαγή 20% για κάθε ζηµιά που
θα αποκατασταθεί σε µη
συνεργαζόµενο συνεργείο
• Ολική κλοπή

standard

plus

Επιβατικά Αγροτικά

Επιβατικά Αγροτικά

Επιβατικά Αγροτικά

• Μερική κλοπή και ζηµιές
από απόπειρα κλοπής:
για συστήµατα ήχου που δεν
τοποθετήθηκαν από το εργοστάσιο
κατασκευής του οχήµατος µέχρι
2,5% της ασφαλισµένης αξίας του
για ζηµιές από την απόπειρα κλοπής
µέχρι €1.200 µε απαλλαγή €400
• Αντικατάσταση κατεστραµµένων
ζωνών ασφάλειας και αερόσακων,
σε περίπτωση καταστροφής τους
µετά από ατύχηµα, µέχρι 5% της
ασφαλισµένης αξίας του αυτοκινήτου
• Αντικατάσταση κατεστραµµένων
κλειδαριών µετά από παραβίαση ή
προσπάθεια παραβίασής τους, µέχρι
€300
• Ζηµιές από πληµµύρα, καταιγίδα,
θύελλα, χιόνι, χαλάζι ή σεισµό
µε απαλλαγή €400 (όριο αποζηµίωσης
για ζηµιές από χαλάζι: €2.000)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
standard

plus

Επιβατικά Αγροτικά

Επιβατικά Αγροτικά

• Πλήρης οδική βοήθεια
• Νοµική προστασία
• Προσωπικό ατύχηµα οδηγού και
επιβαινόντων, θάνατος ή µόνιµη
ολική αναπηρία €15.000 κατ’ ατύχηµα,
µόνιµη µερική αναπηρία ποσοστό %
βάσει πίνακα των €15.000 κατ’ ατύχηµα.
Ιατροφαρµακευτικά έξοδα µέχρι
€1.500 κατ’ ατύχηµα
• Σπάσιµο κρυστάλλων από οποιαδήποτε
αίτιο µέχρι €1.800. Θα ισχύει απαλλαγή
20% για κάθε ζηµιά που θα
αποκατασταθεί σε µη συνεργαζόµενο
συνεργείο
• Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης
• Ζηµιές από πληµµύρα, καταιγίδα,
θύελλα, χιόνι, χαλάζι ή σεισµό
µε απαλλαγή €400 (όριο αποζηµίωσης
για ζηµιές από χαλάζι: €2.000)
Οι καλύψεις παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο και στους όρους του ασφαλιστηρίου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αποκατάστασης ζηµιάς στο ασφαλισµένο όχηµα
(αγορά νέων ανταλλακτικών) στην αποζηµίωση θα λαµβάνεται υπόψη η παλαιότητα
του οχήµατος.

