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Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν   Ασφάλιση Κατοικίας 

Εταιρεία: ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20264/05/Β/89/8 

Γ.Ε.Μ.Η.: 6097501000 

Έδρα: Ελλάδα     

 Προϊόν: ERGO My Home 

 
Ρητά δηλώνεται ότι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν του κλάδου ασφάλισης ζημιών παρέχονται στον 
πελάτη σε άλλα έγγραφα. 
 
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  
Ασφάλιση Κατοικίας έναντι πυρκαγιάς και συμπληρωματικών κινδύνων. Το πρόγραμμα ERGO My Home περιλαμβάνει ομάδες καλύψεων μέσω 
των επιλογών Simple Plus, Advanced Plus, Total Plus & Superior Plus και προαιρετικές καλύψεις οι οποίες μπορούν να δοθούν σε όλες τις 
επιλογές του προγράμματος. 

  

 

Τι ασφαλίζεται;  

 

Τι δεν ασφαλίζεται;  

Το πρόγραμμα καλύψεων Simple Plus περιλαμβάνει τις 
παρακάτω καλύψεις: 
 

 Πυρκαγιά 
 Έκρηξη 
 Πτώση αεροσκαφών 
 Πρόσκρουση οχήματος 
 Φωτιά δάσους 
 Τρομοκρατικές  ενέργειες 
 Στάσεις, απεργίες, κακόβουλες ενέργειες 
 Αμοιβή αρχιτεκτόνων – μηχανικών 
 Αποκομιδή συντριμμάτων 
 Εναλλακτικές πηγές ενέργειας 
 Αναλογία κοινοτήτων χώρων 
 Προστασία υπασφάλισης  

 

 Εκτός και αν ρητά έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό 
δεν περιλαμβάνονται στην ασφάλιση: 
 

 Οικόπεδα, φρεάτια, υπόγειες δεξαμενές, οχετοί, 
προβλήτες, προκυμαίες 

 Μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη 
 Ζώντα ζώα, καλλιέργειες, φυτά, δένδρα 
 Χρήματα, μετοχές, επιταγές, πιστωτικές κάρτες, 

λαχεία, δελτία τυχερών παιχνιδιών 
 Γραμματόσημα, ένσημα, πιστοποιητικά, 

χαρτόσημα 
 Εύφλεκτες, εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες 
 Κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, χειρόγραφα, 

κειμήλια 
 Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης (δισκέτες ,cd) 
 Αντικείμενα ευρισκόμενα σε τοποθεσία 

διαφορετική από την περιγραφόμενη στο 
ασφαλιστήριο 

 Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ανεμογεννήτριες 
 Επαγγελματικός εξοπλισμός και εμπορεύματα   

 

Το πρόγραμμα καλύψεων Advanced Plus περιλαμβάνει 

τις καλύψεις του Simple Plus και επιπλέον: 
 

 Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιονόπτωση, 
χαλαζόπτωση 

 Διάρρηξη σωληνώσεων 
 Έξοδα άντλησης υδάτων 
 Έξοδα διερευνητικών εργασιών  
 Πτώση δέντρων – στύλων  

 

 

Το πρόγραμμα καλύψεων Total Plus περιλαμβάνει τις 
καλύψεις του Advanced Plus και επιπλέον: 
 

 Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο 
 Οικογενειακή Αστική ευθύνη 
 Έξοδα μεταστέγασης (δεν παρέχεται σε εξοχικές 

κατοικίες) 
 Οικοσκευή εκτός κατοικίας (δεν παρέχεται σε εξοχικές 

κατοικίες) 
 

 

 
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

Γενικές εξαιρέσεις  
Εξαιρούνται οι ζημίες που προκαλούνται από: 
! επίδραση κακόβουλου λογισμικού, ή  από 

κυβερνοεπιθέσεις οποιουδήποτε είδους 
! Πόλεμο, εξεγέρσεις,  
! Πυρηνικά υλικά, πυρηνική  ακτινοβολία 
! Μόλυνση, ρύπανση 
! Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και  ακτινοβολία  
! Δόλο, βαριά αμέλεια 
! Αποθετικές ζημιές 
! Ζυμώσεις , αυτανάφλεξη 
! Αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών 
! Κλοπή ή υπεξαίρεση κατά τη διάρκεια ζημιογόνου 

γεγονότος ή μετά από αυτό 
! Εργασίες ανακατασκευής ή ανακαίνισης  
! Kαθίζηση, κατολίσθηση εδάφους 
! Σεισμό ή/και  ηφαιστειακή έκρηξη τρομοκρατία, 

πολιτικές ταραχές, τρομοκρατία, πολιτικές ταραχές 
(που όμως μπορούν να καλυφθούν με τις αντίστοιχες 
ειδικές καλύψεις) 

 
Ειδικές εξαιρέσεις:  
! Πέραν των παραπάνω γενικών εξαιρέσεων οι οποίες 

ισχύουν για όλες τις επιλογές του ασφαλιστικού 
προϊόντος  υφίστανται και ειδικές εξαιρέσεις οι οποίες 
αφορούν τις συγκεκριμένες καλύψεις που έχετε 
επιλέξει και αναφέρονται στους σχετικούς ειδικούς 
όρους των καλύψεων αυτών. 

 
Ειδικές συμφωνίες: 
! Σε συγκεκριμένες  περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν  

Ειδικές Συμφωνίες  που  αποτυπώνονται  στο 
Ασφαλιστήριο οι οποίες τροποποιούν την ασφαλιστική 
κάλυψη προκειμένου να διευκρινίζονται ιδιαιτερότητες 
της συγκεκριμένης ασφάλισης.    

Το πρόγραμμα καλύψεων Superior Plus περιλαμβάνει τις 
καλύψεις του Total Plus και επιπλέον: 
 

 Βραχυκύκλωμα 
 Θραύση κρυστάλλων 
 Κλοπή - Ζημιές κλέφτη 
 Προσωπικό ατύχημα 
 Τραπεζική θυρίδα (δεν παρέχεται σε εξοχικές κατοικίες) 
 Απώλεια ενοικίων 
 Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών 

 

 
Επιπροσθέτως όλα τα προγράμματα μπορούν να λάβουν 
ως προαιρετικές καλύψεις: 
 

 Σεισμό 
 Οικογενειακή νομική προστασία 
 Επείγουσα τεχνική βοήθεια 
 
Το ασφαλιζόμενο ποσό κτιρίου ή /και περιεχομένου, 
αναλόγως της επιλογής σας δηλώνεται από εσάς και 
αποτυπώνεται στο ασφαλιστήριο σας όταν η αιτούμενη 
ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένου και του αιτούμενου ποσού 
ασφάλισης, γίνουν αποδεκτά από την ERGO Ασφαλιστική 
Μονοπρόσωπη ΑΕ. Η ασφαλιστική κάλυψη του 
προγράμματος ERGO My Home παρέχεται σε αξία 
καινούργιου για κτίρια ηλικίας 50 ετών και περιεχόμενα 
ηλικίας 15 ετών. 
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 Απαλλαγές: 
Mέρος της ζημιάς το οποίο επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο. 
Οι απαλλαγές πλην του σεισμού και της ασφάλισης 
εξοχικών κατοικιών αποτελούν επιλογή του 
Ασφαλισμένου.   
! Σεισμός: 2% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και 

περιεχομένου 
! Βραχυκύκλωμα: 150€ 
! Ζημίες κλέφτη: 150€ 
! Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία: 10% επί της 

οφειλόμενης αποζημίωσης με ελάχιστο τα 300€ για 
μόνιμη και 750€ για εξοχική κατοικία 

! Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, 
χαλάζι, διάρρηξη σωληνώσεων: 10% της οφειλόμενης 
αποζημίωσης, με ελάχιστο όριο τα 300€ για μόνιμη 
κατοικία και 500€ για εξοχική κατοικία 

 

Αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας 
Καλύπτονται  μέχρι ορισμένου ποσού κατά αντικείμενο 
και συνολικά αν δεν δηλώνονται στο ασφαλιστήριο: 
! Έργα τέχνης, αντίκες, συλλογές 
! Χειροποίητα χαλιά, γουναρικά 
! Σκεύη και αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα 
! Συσκευές ήχου, εικόνας, επικοινωνίας  
! Συσκευές που ενσωματώνουν φακούς  
! Αθλητικός εξοπλισμός 

 

 

 

Πού είμαι καλυμμένος; 
 

 Στη διεύθυνση και στο ακίνητο που περιγράφονται  στο Ασφαλιστήριο.  
 

 

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;  
 

 Να δηλώνετε πριν την ασφάλιση κάθε στοιχείο ή περιστατικά που γνωρίζετε το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την 
εκτίμηση του κινδύνου και τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, όπως ενδεικτικά η χρήση της κατοικίας (μόνιμη, παράλληλη ή 
εξοχική), το έτος κατασκευής της, η περιγραφή της οικοδομής και το ιστορικό ζημιών.  

 Να δηλώνετε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, μέσα σε 14 μέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση σας, κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει αύξηση του κινδύνου.  

 Να λαμβάνετε τα εύλογα και αναγκαία μέτρα για την προστασία της περιουσίας σας και να ειδοποιείτε τις Αρμόδιες αρχές σε 
περίπτωση ζημιογόνων γεγονότων. 

 Να ειδοποιήσετε την Εταιρεία, εγγράφως, άμεσα, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες μέρες από τότε που λάβατε γνώση  
ζημιάς. 

 Να κάνετε κάθε δυνατή  ενέργεια με σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό της ζημιάς. 

 Να δίνετε κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας, για τη διαπίστωση 
του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 

 Να διατηρείτε τον ζημιωθέντα χώρο αναλλοίωτο μέχρι την επίσκεψη του πραγματογνώμονα και να ακολουθείτε τις οδηγίες του. 

 Να μην προβαίνετε όταν υπάρχουν απαιτήσεις Τρίτων σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή 
αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό τους  χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. 

 

  

 

Πότε και πώς πληρώνω; 
 

Τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβληθούν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του ασφαλιστηρίου ή της έναρξης της 
ασφάλισης, όποια είναι μεταγενέστερη, εκτός αν η διάρκεια της  ασφάλισης είναι μικρότερη των 90 ημερών οπότε θα πρέπει να 
καταβληθούν  άμεσα με τη παράδοση του ασφαλιστηρίου. 
Η πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει, με τους τρόπους που αναφέρονται στην πρόταση ασφάλισης, ανάλογα με την 
επιλογή σας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ενδεικτικά με ηλεκτρονική συναλλαγή διαμέσου Τράπεζας, ή ΕΛ.ΤΑ, ή με 
μετρητά ή μέσω χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας, απευθείας στην Εταιρεία ή στους νόμιμους εντολοδόχους είσπραξης. 
 

  

 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, εφόσον έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η διάρκεια του 
συμβολαίου, αναφέρεται στο ασφαλιστήριο σας, και μετά το πέρας αυτής επέρχεται η λήξη του. 

  

 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

Η ασφαλιστική σύμβαση λύεται στη λήξη της συμφωνημένης διάρκειάς της ή και με έγγραφη καταγγελία εκ μέρους του λήπτη της 
ασφάλισης (συμβαλλόμενου), στις περιπτώσεις έλλειψης του κινδύνου (π.χ. ολική καταστροφή του ασφαλισμένου αντικειμένου), 
σπουδαίου λόγου, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν. 2496/97, περιλαμβανομένης της άσκησης 
του δικαιώματος εναντίωσης εκ μέρους του λήπτη της ασφάλισης. 

 


