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Προγράµµατα
Ασφάλισης
Κατοικίας
MultiHome
Η πλήρης κάλυψη του σπιτιού σας,
καλύπτει και τις οικονοµικές σας
δυνατότητες!

Γι’ αυτό αναγνωρίζοντας τις νέες οικονοµικές συνθήκες,
εκσυγχρονίσαµε την Ασφάλιση Κατοικίας:

Εµείς, στη Eurolife ERB πιστεύουµε
ότι η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
της κατοικίας σας, δεν είναι πολυτέλεια
αλλά πρέπει να µπορεί να εντάσσεται
στον οικονοµικό σας προϋπολογισµό.

• Αναδιαµορφώσαµε το πρόγραµµα MultiHome Ευέλικτο
που είναι σχεδιασµένο και για την προστασία ενυπόθηκων
κατοικιών και δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα MultiHome
Ολοκληρωµένο το οποίο παρέχει ευρύτερη κάλυψη.
• Φροντίσαµε τα προγράµµατα να έχουν προσιτά ασφάλιστρα
και να σας δίνουν την ευελιξία να τα εµπλουτίσετε µε
συµπληρωµατικές καλύψεις, διαµορφώνοντας το πρόγραµµα
που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.
• Αναµορφώσαµε τους όρους ώστε το Ασφαλιστήριό σας
να αποτελεί πλέον έναν οδηγό που θα σας βοηθήσει να
χρησιµοποιήσετε πιο εύκολα και υπεύθυνα όλες τις
πληροφορίες που χρειάζεστε.

Τι σας προσφέρουν τα προγράµµατα Kατοικίας:
• ∆υνατότητα να ασφαλίσετε τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόµενο
της κατοικίας σας ή να επιλέξετε να ασφαλίσετε µόνο το
περιεχόµενο µε το πρόγραµµα MultiHome Ολοκληρωµένο εάν
είστε ενοικιαστής.
• Αποζηµίωση σύµφωνα µε το κατασκευαστικό κόστος
του ακινήτου σας.
• Αντικατάσταση των κατεστραµµένων αντικειµένων
του περιεχοµένου της κατοικίας σας µε αντίστοιχα καινούργια
αντικείµενα, ίσης αξίας.
• Άµεση εξυπηρέτηση µε απλές και σύντοµες διαδικασίες.
Επιπλέον µε το πρόγραµµα MultiHome Ολοκληρωµένο
σας παρέχεται η Υπηρεσία Επισκευής Ζηµιών Eurolife ERB Repair,
η οποία διατίθεται σε επιλεγµένα Αστικά Κέντρα. Κάνοντας χρήση
συνεργείου της υπηρεσίας µας, έχετε εξάµηνη εγγύηση καλής
εκτέλεσης εργασιών και µείωση ενδεχόµενης απαλλαγής.

Επιλέξτε το πρόγραµµα που σας ταιριάζει:
MultiHome
Ευέλικτο

Προστασία του κτιρίου ή και του περιεχοµένου της κατοικίας σας
από τους σηµαντικούς κινδύνους µε δυνατότητα προσθήκης
συµπληρωµατικών καλύψεων ώστε να εξασφαλίσετε πιο
ολοκληρωµένη προστασία. Εφόσον, η κατοικία σας είναι ενυπόθηκη
το πρόγραµµα σάς καλύπτει από τους κινδύνους που απαιτεί το
δάνειό σας.

MultiHome
Ολοκληρωµένο

Κάλυψη του κτιρίου ή/και του περιεχοµένου της κατοικίας σας µε
τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο, µε δυνατότητα προσθήκης
συµπληρωµατικών καλύψεων ώστε να εξασφαλίσετε ολοκληρωµένη
προστασία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
MultiHome
Ευέλικτο

MultiHome
Ολοκληρωµένο
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ΠΤΩΣΗ ∆ΕΝΤΡΩΝ, ΚΛΑ∆ΙΩΝ,
ΣΤΥΛΩΝ ή ΚΕΡΑΙΩΝ

✓

✓

ΕΞΟ∆Α ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

ΠΥΡΚΑΓΙΑ & ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΣ ΑΠO ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΕΚΡΗΞΗ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή ΤΡΕΝΟΥ

ΚΛΟΠΗ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΕΙΣΜΟΣ

✓

ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

✓

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙEΣ

∆ΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

✓
✓
✓
✓

ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α,
ΧΙΟΝΙ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ

✓

ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
& ΕΞΟ∆Α ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

✓

ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΘΡΑΥΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

✓
✓
✓
✓
✓
✓

ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

✓

ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

✓

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
Eurolife ERB Repair

✓

ΖΗΜΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ∆ΙΑΡΡΗΞΗ

ΕΞΟ∆Α ΑΝΤΛΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΩΝ
ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΩΝ)

Ευέλικτο

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε επίσης:
Πακέτο Ι - ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
• ∆ιαρροή νερού από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρµανσης
• Απώλεια νερού
• Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
Πακέτο ΙΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
• Κακόβουλες ενέργειες
• Τροµοκρατικές ενέργειες
• Οικογενειακή αστική ευθύνη
• Ζηµιές κτιρίου από διάρρηξη

MultiHome

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή ΕΚΡΗΞΗ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

MultiHome

Ολοκληρωµένο

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξτε επίσης:
Πακέτο Ι - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
• Κάλυψη προσωρινής κατοικίας, έξοδα & ζηµιές µεταφοράς
• Αλλοίωση τροφίµων
• Βραχυκύκλωµα ηλεκτρικών µηχανών
• Τυχαία ζηµιά ηλεκτρονικών συσκευών
• Προσωπικό ατύχηµα
Πακέτο ΙΙ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
σε περίπτωση που προκαλέσετε άθελά σας ζηµιά ή βλάβη
προς τρίτους
• Οικογενειακή αστική ευθύνη
• Αστική ευθύνη από διαρροή νερών
Πακέτο ΙΙΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Υπηρεσία άµεσης επέµβασης
• Συµβουλευτική υπηρεσία βοήθειας
• Νοµική προστασία
Μεµονωµένες Λοιπές Καλύψεις
• Σεισµός
• Καθίζηση & κατολίσθηση εδάφους
• Επέκταση κάλυψης σε αντικείµενα στο ύπαιθρο ή εντός
βοηθητικών κτισµάτων όπως έπιπλα κήπου και εργαλεία
κηπουρικής
• Επέκταση κάλυψης σε υπαίθριες εγκαταστάσεις
όπως βοηθητικά κτίσµατα, µαντρότοιχους, πισίνες
Όλες οι αναφερόµενες καλύψεις παρέχονται σύµφωνα µε τους όρους
του Ασφαλιστηρίου.

Τι σας κοστίζει ενδεικτικά:
Για παράδειγµα, για διαµέρισµα στο Νοµό Αττικής, µόνιµη
κατοικία, µε άδεια οικοδοµής µετά το 1960 και ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο Κτιρίου €90.000 το κόστος ασφάλισης κτιρίου είναι:
• Για το πρόγραµµα MultiHome Ευέλικτο €105 το χρόνο,
• Για το πρόγραµµα MultiHome Ολοκληρωµένο
συµπεριλαµβανοµένης και της συµπληρωµατικής
κάλυψης σεισµού €176 το χρόνο.
Τα παραπάνω ποσά ισχύουν µε την επιφύλαξη τυχόν νοµοθετικής
τροποποίησης των φόρων των ασφαλίστρων ή/και µεταβολής της
τιµολόγησης των προγραµµάτων.

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.

Επιπλέον οφέλη:

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.

3% επιστροφή σε ευρώ. Εξοφλώντας το ασφάλιστρό σας
µε πάγια εντολή µέσω µιας από τις πιστωτικές κάρτες
Eurobank που συµµετέχουν στο πρόγραµµα επιβράβευσης
καρτών Επιστροφή κερδίζετε 3% επιστροφή σε ευρώ επί
της αξίας του ασφαλίστρου. Τα ευρώ που θα συγκεντρώσετε
µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε ως έκπτωση σε επόµενη
αγορά σας σε οποιοδήποτε από τις 7.000 συνεργαζόµενες
επιχειρήσεις του προγράµµατος. Ενηµερωθείτε αναλυτικά
στο www.eurolife.gr/epistrofi

