
Είμαστε πάντα δίπλα σας!
Είµαστε πάντα δίπλα σας!
Σχεδιάστε µε σιγουριά το µέλλον σας, γιατί εµείς
στην ERGO θα είµαστε πάντα στο πλευρό σας,
να σας προσφέρουµε ασφάλεια.
Όποια ερώτηση ή απορία έχετε σχετική µε τα 
προγράµµατά µας, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε 
µαζί µας.

Ο Ασφαλιστικός σας Σύµβουλος

ERGO My Home

Προφυλάσει την κατοικία σας από τον
πιο απλό και τον πιο σύνθετο κίνδυνο

Η έξυπνη πρόταση
για το σπίτι σας.

Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός σας σύµβουλος
δεν είναι διαθέσιµος, παρακαλούµε καλέστε στό:

Τμήμα Φροντίδας Πελάτη της ERGO,                       
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 3705325  

www.ergohellas.gr
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Εστιάζουμε στον πελάτη και
τις ανάγκες του, γι’ αυτό εμείς 
στην ERGO πρώτα κατανοούμε
και μετά ασφαλίζουμε.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας είναι να 
αφουγκράζεται τις ανάγκες των πελατών της και να 
τους προσφέρει ολοκληρωµένες ασφαλιστικές λύσεις µε 
τρόπο απλό και κατανοητό. 
Ένας από τους µεγαλύτερους ασφαλιστικούς Οµίλους 
της Ευρώπης προσφέρει ακριβώς αυτό που ζητάτε από 
µια ασφαλιστική εταιρία: εµπιστοσύνη, διαφάνεια, 
εγγύτητα.

Με την ε�ύηση και την τεχνογνωσία
της ERGO.
Με συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα 18 
δισεκατοµµύρια ευρώ, ο Όµιλος ERGO είναι ένας από 
τους µεγαλύτερους ασφαλιστικούς οµίλους στην 
Ευρώπη. Εκπροσωπείται παγκοσµίως σε περισσότερες 
από 30 χώρες, επικεντρώνοντας σ΄αυτές της Ευρώπης 
και της Ασίας. Περισσότερα από
40.000 άτοµα  εργάζονται  αποκλειστικά για τον 
Ασφαλιστικό Όµιλο ERGO, είτε ως εργαζόµενοι είτε ως 
αντιπρόσωποι πωλήσεων. 
Σήµερα, πάνω από 40 εκατοµµύρια πελάτες δείχνουν 
την εµπιστοσύνη τους στην εξειδίκευση και ασφάλεια 
που παρέχει ο Όµιλος ERGO και οι εταιρίες του. Ο κύριος 
µέτοχος του Οµίλου  είναι η εταιρία Munich Re, µία από 
τις µεγαλύτερες εταιρίες παγκοσµίως στην 
αντασφάλιση και την ανάληψη κινδύνων. 

Είτε είστε ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής
κάποιου ακινήτου, το σπίτι σας 
αξίζει να το ασφαλίσετε σωστά.
H ERGO  προστατεύει την κατοικία σας,
καθώς:
• ασφαλίζει το σπίτι σας (ηλικίας έως 50 ετών) και το 
περιεχόµενο του (ηλικίας έως 15 ετών) σε αξία καινούργιου
• προσφέρει προστασία υπασφάλισης
• προσφέρει ανταγωνιστικό κόστος
• προσφέρει ένα ξεκάθαρο και κατανοητό συµβόλαιο

χωρίς δυσνόητους όρους
• αποζηµιώνει έγκαιρα και δίκαια σε περίπτωση ζηµιάς
•  σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε µε ή χωρίς 

απαλλαγή για κύριες κατοικίες σε όλα τα προγράµµατα
• παρέχει έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα της κύριας

κατοικίας σας, εάν έχετε ήδη άλλο ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο στην εταιρεία µας (εκτός συµβολαίου
αυτοκινήτου και περιουσίας

Υπολογίστε τα ασφάλιστρα
του σπιτιού σας, εύκολα και γρήγορα
μέσα από το www.ergohellas.gr



Όνειρο ζωής σας ένα ασφαλές σπίτι,
έργο μας να εξασφαλίσουμε
το όνειρό σας.

Δύο ξεχωριστά πακέτα
για συγκεκριμένες ανάγκες.

Το σπίτι µας αποτελεί το πιο σηµαντικό απόκτηµα στη ζωή µας. 
Εκεί διαπλάθεται ο χαρακτήρας τα πρώτα χρόνια της ζωής µας, 
εκεί µαθαίνουµε να συνυπάρχουµε µε τα υπόλοιπα µέλη της 
οικογένειάς µας, εκεί φροντίζουµε τους δικούς µας ανθρώπους, 
εκεί δηµιουργούµε αναµνήσεις µιας ζωής. Το σπίτι µας είναι ο 
χώρος που µάς γαληνεύει κατά τη διάρκεια της δύσκολης 
καθηµερινότητας που όλοι αντιµετωπίζουµε. Όνειρό µας λοιπόν, 
να το προστατεύουµε σωστά και να νιώθουµε ασφαλείς.

Η ERGO στηρίζει το όνειρό σας, γι’ αυτό και δηµιούργησε το 
πρωτοποριακό ασφαλιστικό πρόγραµµα ERGO My Home µε έξι 
πακέτα καλύψεων, που στόχο έχουν να προστατεύσουν το σπίτι 
σας και το περιεχόµενό του µέσα από ένα µεγάλο εύρος 
παροχών. Τα νέα προϊόντα σάς δίνουν τη δυνατότητα να 
επιλέξετε τον κατάλληλο συνδυασµό καλύψεων που 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ασφαλιστικές σας ανάγκες, µε 
ιδιαίτερα προσιτό κόστος για όλους.

Ασφαλιστικές καλύψεις
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Μy Home
Total
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Plus

Σε όλα τα προγράµµατα ERGO My Home µπορούν να προστεθούν προαιρετικά
ή κάλυψη του Σεισµού και οι καλύψεις Νοµική προστασία & Tεχνική Βοήθεια.
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Φωτιά

Πυρκαγιά & πυρκαγιά
από δάσος

Κεραυνός

Καπνός

Έκρηξη

Ζηµιές κατά την πυρόσβεση

Νερά & φυσικά φαινόµενα

Πληµµύρα, θύελλα,
καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι

Έξοδα άντλησης νερών

Κάλυψη διερευνητικών
εργασιών & ζηµιών
στις σωληνώσεις

Πολιτικοί κίνδυνοι

Τροµοκρατικές ενέργειες,
στάσεις, απεργίες,
πολιτικές ταραχές
& κακόβουλες ενέργειες

Ασφαλιστικές καλύψεις
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Total
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Κλοπή

Κλοπή οικοσκευής µε διάρρηξη ή ληστεία √

Κλοπή κοσµηµάτων (διάρρηξη ή ληστεία)
και εντός χρηµατοκιβωτίου √

Ζηµιές  κλοπής στο περιεχόµενο √

Ζηµιές κλέφτη στο κτίριο Π.K.       √

Αντικατάσταση κλειδαριών √

Απρόβλεπτοι παράγοντες

Πτώση αεροσκάφους √       √

Πρόσκρουση οχήµατος Π.K.       √

Πτώση δέντρων - στύλων από τυχαία αιτία    Π.K.       √

Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων & καθρεπτών          Π.K.       √

Βραχυκύκλωµα χωρίς εστία φωτιάς Π.K.       √

Σεισµός √       √

Παροχές επακόλουθης ζηµιάς 

Αµοιβή αρχιτεκτόνων/ µηχανικών

Έξοδα έκδοσης αδειών Π.K.       √

Αποκοµιδή συντριµµάτων Π.K.       √

Έξοδα περιορισµού  ζηµιάς √       √

Έξοδα µεταστέγασης και κάλυψη
του περιεχοµένου σε προσωρινή µεταστέγαση       √

Απώλεια ενοικίων √

Αντικατάσταση µη ζηµιωθέντων υλικών        √

Προστασία οικογένειας  

Προσωπικό ατύχηµα εντός κατοικίας του Λήπτη της
Ασφάλισης, του/της συζύγου & των ανήλικων τέκνων  √

Αστική ευθύνη

Αστική Ευθύνη από καλυπτόµενο κίνδυνο   Π.K.       √

Οικογενειακή Αστική Ευθύνη √

Άλλες Καλύψεις 

Εναλλακτικές πηγές ενέργειας

από καλυτπόµενο κίνδυνο √       √

Αναλογία Κοινόκτητων / Κοινόχρηστων χώρων     √       √

Προστασία υπασφάλισης √       √

Περιεχόµενο Τραπεζικής θυρίδας √

Αλλοίωση τροφίµων σε ψυγεία √

�όση Στεγαστικού �ανείου Π.K. 

Κάθε άλλο τυχαίο γεγονός (all risks)  √

Ασφαλιστικές καλύψεις
ERGO

Μy Home
Domus

ERGO
Μy Home

Domus
Plus

Φωτιά

Πυρκαγιά & Πυρκαγιά από δάσος  √      √

Κεραυνός √      √

Καπνός √      √

Έκρηξη √      √

Ζηµιές κατά την πυρόσβεση √      √

Νερά και Φυσικά φαινόµενα 

Πληµµύρα, Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι   Π.K.      √

Θραύση σωληνώσεων Π.K.      √

Έξοδα άντλησης νερών Π.K.      √

Κάλυψη διερευνητικών εργασιών
και ζηµιών στις σωληνώσεις  

Πολιτικοί κίνδυνοι

Τροµοκρατικές ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες,
Πολιτικές ταραχές και Κακόβουλες ενέργειες             

Ασφαλιστικές καλύψεις

ERGO
Μy Home

Domus

ERGO
Μy Home

Domus
Plus

Π.K.    √

Π.K.    √

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕ�Ν ΠΡΟΪΟΝΤ�Ν ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙ�Ν

Το ERGO My Home Domus, µε βασικές καλύψεις και προσιτή 
τιµή, προτείνεται για την ασφάλιση δανειοδοτούµενων 
κατοικιών και καλύπτει σε µεγάλο βαθµό τις ασφαλιστικές 
ανάγκες των δανειστικών συµβάσεων. 
Το πολυασφαλιστήριο ERGO My Home Domus Plus, θωρακίζει 
την κατοικία σας απέναντι σε κάθε κίνδυνο, αλλά και εσάς 
τους ίδιους, γι’ αυτό και προτείνεται σε όσους επιθυµούν µία 
ολοκληρωµένη κατά παντός κινδύνου προστασία της 
περιουσίας τους. Tο πρόγραµµα παρέχεται σε κύριες κατοικίες 
που κατασκευάστηκαν µετά το 1995.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕ�Ν ΠΡΟΪΟΝΤ�Ν ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙ�Ν

Σηµείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται στα διαφηµιστικά µας έντυπα
παρέχονται σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους
των συµβολαίων µας.
√      Περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα
Π.K.  Προαιρετική Κάλυψη

Κλοπή

Κλοπή οικοσκευής
µε διάρρηξη ή ληστεία

Κλοπή κοσµηµάτων
(διάρρηξη ή ληστεία)

Ζηµιές κλοπής
στο περιεχόµενο

Ζηµιές κλέφτη στο κτίριο

Απρόβλεπτοι παράγοντες  

Πτώση αεροσκάφους

Πρόσκρουση οχήµατος

Πτώση δέντρων - στύλων
από τυχαία αιτία       

Θραύση κρυστάλλων,
υαλοπινάκων & καθρεπτών

Βραχυκύκλωµα
µε ή χωρίς εστία φωτιάς

Παροχές επακόλουθης ζηµιάς

Αµοιβή αρχιτεκτόνων/
µηχανικών - Έξοδα
έκδοσης αδειών

Αποκοµιδή συντριµµάτων

Έξοδα περιορισµού  ζηµιάς

Έξοδα µεταστέγασης και
κάλυψη του περιεχοµένου
σε προσωρινή µεταστέγαση

Απώλεια ενοικίων

Αντικατάστασηµη
ζηµιωθέντων υλικών

Προστασία οικογένειας

Προσωπικό ατύχηµα εντός
κατοικίας του Λήπτη της
Ασφάλισης, του/της συζύγου
& των ανήλικων τέκνων

Αστική ευθύνη

Αστική ευθύνη από
καλυπτόµενο κίνδυνο

Οικογενειακή Αστική Ευθύνη

Άλλες καλύψεις 

Εναλλακτικές πηγές ενέργειας
από καλυτπόµενο κίνδυνο 

Αναλογία Κοινόκτητων / 
Κοινόχρηστων χώρων

Προστασία υπασφάλισης                          
Περιεχόµενο Τραπεζικής
θυρίδας




