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Τα προγράμματα ασφάλισης 
 
 
 
 
Τα προγράμματα ασφάλισης Κατοικιών διακρίνονται με τις πιο κάτω ονομασίες : 
 
1. ERGO My Home Simple Plus  
2. ERGO My Home Advanced Plus  
3. ERGO My Home Total Plus  
4. ERGO My Home Superior Plus 
5. ERGO My Home Domus  Ασφάλιση ενυπόθηκων κατοικιών  
6. ERGO My Home Domus  Plus  Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου 
 
 
 
 
 Σε μόνιμες κατοικίες (μονοκατοικίες και διαμερίσματα) με ή χωρίς απαλλαγή 
 Σε παράλληλες μόνιμες κατοικίες καθώς και σε εξοχικές κατοικίες με απαλλαγή,  
 Σε κατοικίες με ασφαλισμένο κεφάλαιο (οικοδομής και περιεχομένου) που δεν υπερβαίνει το 

1.000.000 €. 
 Σε κατοικίες τουβλόκτιστες, με στέγη από μπετόν ή κεραμίδια (διακοσμητικό ή σε ξύλινο 

σκελετό). 
 Σε κατοικίες που βρίσκονται αποκλειστικά σε υπόγειο παρέχεται μόνο το πρόγραμμα ERGO My 

Home Simple Plus 
 Σε κατοικίες, τα κτίρια των οποίων κατασκευάστηκαν μετά το 1960. 
 Ειδικά το πρόγραμμα ERGO My Home Domus  Plus  παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε μόνιμες 

κατοικίες που κατασκευάστηκαν μετά το 1995. 
 
Διευκρινίζεται: Η ασφάλιση της εξοχικής ή της παράλληλης κατοικίας παρέχεται σε πρόσωπα 
που διατηρούν ασφαλισμένη τη μόνιμη κατοικία τους στην εταιρείας μας, με ασφαλιστικό 
πρόγραμμα ίδιας ή εκτενέστερης κάλυψης αυτής του εξοχικού. 
 
  

Ποια είναι 

Πού προσφέρονται 
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ERGO My Home 
 
 
 
 

  

ERGO My Home Simple Plus ERGO My Home Advanced Plus 
- Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός Οι καλύψεις του ERGO My Home Simple Plus και επιπλέον 

 
- Ζημιές κατά την καταστολή της φωτιάς - Πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα 

- Ζημιές από καπνούς της φωτιάς - Χιόνι-βάρος χιονιού-χαλάζι 

- Φωτιά από βραχυκύκλωμα - Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκατάστασης αποχέτευσης 

- Φωτιά από κεραυνό - Έξοδα άντλησης υδάτων 

- Φωτιά και ζημιές από έκρηξη συσκευών & εγκαταστάσεων για - Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά  

   οικιακούς σκοπούς (περιλαμβανομένων ιδίων ζημιών των - Πτώση δένδρων – στύλων από τυχαία αιτία 

εκρηγνυόμενων)  

- Φωτιά και ζημιές από πτώση αεροσκαφών  

- Φωτιά από δάσος   

- Ευρεία έκρηξη  

- Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων  

- Πολιτικοί κίνδυνοι-κακόβουλες ενέργειες  

 Τρομοκρατικές ενέργειες  
 Στάσεις-απεργίες-οχλαγωγίες  
 Κακόβουλη βλάβη  

- Αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών-έξοδα έκδοσης αδειών  
- Αποκομιδή συντριμμάτων  
- Εναλλακτικές πηγές ενέργειας  
- Αναλογία κοινόκτητων (κοινόχρηστων) χώρων  
- Προστασία υπασφάλισης  
- Πισίνες, μαντρότοιχοι   

  

ERGO My Home Total Plus ERGO My Home Superior Plus 
Οι καλύψεις του ERGO My Home Advanced Plus και επιπλέον : Οι καλύψεις του ERGO My Home Total Plus και επιπλέον : 
- Αστική Ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο - Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς 

- Οικογενειακή Αστική Ευθύνη  - Θραύση κρυστάλλων-υαλοπινάκων και καθρεφτών 

-  Έξοδα μεταστέγασης - Κλοπή μετά από διάρρηξη και ληστεία  

- Οικοσκευή εκτός κατοικίας (κάλυψη σε προσωρινή στέγαση) - Ζημιές κλέφτη στο περιεχόμενο 

 - Ζημιές κλέφτη στο κτίριο 

 - Προσωπικό ατύχημα 

 - Ληστεία κοσμημάτων 

 - Κλοπή κοσμημάτων με διάρρηξη χρηματοκιβωτίου 

 - Τραπεζική θυρίδα 

 - Απώλεια ενοικίων 

 - Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών 

  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

  Φωτιά και ζημιές από σεισμό      
  Οικογενειακή Νομική Προστασία 

  Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια  που προσφέρεται στους 
Νομούς Αττικής,   
     Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Λάρισας και 
Μαγνησίας. 

 
 
 

Σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης ισχύει η ασφάλιση σε αξία καινούργιου 
 

  

Παρεχόμενες καλύψεις 
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ERGO My Home Domus ERGO My Home Domus Plus 
- Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός - Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός 
- Ζημιές κατά την καταστολή της φωτιάς - Ζημιές κατά την καταστολή της φωτιάς 
- Ζημιές από καπνούς της φωτιάς - Ζημιές από καπνούς της φωτιάς 
- Φωτιά από βραχυκύκλωμα - Φωτιά από βραχυκύκλωμα 
- Φωτιά από κεραυνό - Φωτιά από κεραυνό 
- Φωτιά και ζημιές από έκρηξη συσκευών & εγκαταστάσεων 

για   οικιακούς σκοπούς (περιλαμβανομένων ιδίων ζημιών 
των εκρηγνυόμενων) 

- Φωτιά και ζημιές από έκρηξη συσκευών & εγκαταστάσεων 
για   οικιακούς σκοπούς (περιλαμβανομένων ιδίων ζημιών 
των εκρηγνυόμενων) 

- Φωτιά και ζημιές από πτώση αεροσκαφών - Φωτιά και ζημιές από πτώση αεροσκαφών 
- Φωτιά από δάσος  - Φωτιά από δάσος  
- Ευρεία έκρηξη - Ευρεία έκρηξη 
- Φωτιά και ζημιές από σεισμό - Φωτιά και ζημιές από σεισμό 
Επιπλέον προσφέρονται προαιρετικά : - Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων 
- Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων - Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς 
- Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς - Κλοπή μετά από διάρρηξη και ληστεία  
- Θραύση κρυστάλλων-υαλοπινάκων και καθρεφτών - Ζημιές κλέφτη στο κτίριο και στο περιεχόμενο 
- Πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα - Θραύση κρυστάλλων-υαλοπινάκων και καθρεφτών 
- Χιόνι-βάρος χιονιού-χαλάζι - Πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα 
- Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκατάστασης αποχέτευσης - Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκατάστασης αποχέτευσης 
- Έξοδα άντλησης υδάτων - Χιόνι-βάρος χιονιού-χαλάζι 
- Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά  - Έξοδα άντλησης υδάτων 
- Πολιτικοί κίνδυνοι-κακόβουλες ενέργειες - Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά  
 Τρομοκρατικές ενέργειες - Πτώση δένδρων – στύλων από τυχαία αιτία 
 Στάσεις-απεργίες-οχλαγωγίες - Πολιτικοί κίνδυνοι-κακόβουλες ενέργειες 
 Κακόβουλη βλάβη  Τρομοκρατικές ενέργειες 

- Ζημιές κλέφτη στο κτίριο  Στάσεις-απεργίες-οχλαγωγίες 
- Αστική Ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο  Κακόβουλη βλάβη 
- Αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών-έξοδα έκδοσης αδειών - Αποκομιδή συντριμμάτων 
- Αποκομιδή συντριμμάτων - Αστική Ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο 
- Πτώση δένδρων – στύλων από τυχαία αιτία - Οικογενειακή Αστική Ευθύνη  
- Δόση στεγαστικού δανείου - Αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών-έξοδα έκδοσης αδειών 
 -  Έξοδα μεταστέγασης 
 - Οικοσκευή εκτός κατοικίας (κάλυψη σε προσωρινή στέγαση) 

 - Απώλεια ενοικίων 

 - Προσωπικό ατύχημα 

 - Εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

 - Αναλογία κοινόκτητων (κοινόχρηστων) χώρων 

 - Προστασία υπασφάλισης 

 - Πισίνες, μαντρότοιχοι  

 - Ληστεία κοσμημάτων 

 - Κλοπή κοσμημάτων με διάρρηξη χρηματοκιβωτίου 

 - Τραπεζική θυρίδα 

 - Αλλοίωση τροφίμων σε ψυγεία 

 - Αντικατάσταση κλειδαριών 

 - Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών 

 - Συμμόρφωση με κανονισμούς 

 - Καθίζηση και / ή ύψωση και / ή κατολίσθηση εδάφους 

 - Κάθε άλλο τυχαίο γεγονός 
 

  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

  Οικογενειακή Νομική Προστασίας   
  

  Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια που προσφέρεται 
     στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, 
     Ηρακλείου, Λάρισας και Μαγνησίας. 

 
Σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης ισχύει η ασφάλιση σε αξία καινούργιου 

 

Παρεχόμενες καλύψεις 
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Τα ελάχιστα ποσά των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων για την ασφάλιση κατοικιών, είναι τα εξής : 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
Διαμερίσματος      900 € ανά τ.μ. 
Μονοκατοικίας   1.000 € ανά τ.μ. 
Αποθήκης, χώρου στάθμευσης ή βοηθητικού χώρου  500 € ανά τ.μ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ    
Μόνιμης κατοικίας 300 € ανά τ.μ. 
Εξοχικής κατοικίας: 150 € ανά τ.μ. 
 
 
 
 
Για ορισμένες από τις καλύψεις των προγραμμάτων ισχύουν ανώτατα όρια αποζημίωσης. 
Συγκεκριμένα : 
 

• Για βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα, μέχρι 3% του ασφαλιστικού 
ποσού κτιρίου και/ή περιεχομένου με ανώτατο όριο το ποσό των 5.000€. 

• Για ζημιές κλέφτη στο κτίριο μέχρι 3% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και/ή περιεχομένου με 
ελάχιστο το ποσό των 1.500€. Ειδικά για το πρόγραμμα ERGO My Home Domus παρέχεται με 
ελάχιστο το ποσό 6.000 € 

• Για θραύση κρυστάλλων-υαλοπινάκων και καθρεφτών, μέχρι 3% του ασφαλιστικού ποσού 
κτιρίου και/ή περιεχομένου με ανώτατο όριο το ποσό των 3.000 €. 

• Για έξοδα μεταστέγασης, μέχρι 3% του ασφαλιστικού ποσού περιεχομένου με ανώτατο το ποσό 
των 6.000 €. 

• Για απώλεια ενοικίων μέχρι 10% του ασφαλιστικού ποσού του κτιρίου με ανώτατο όριο το ποσό 
12.000 €. 

• Για αποκομιδή συντριμμάτων, μέχρι 5% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και/ή περιεχομένου. 
• Για έξοδα άντλησης υδάτων, μέχρι 1% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και/ή περιεχομένου με 

ελάχιστο το ποσό των 1.000 € και μέγιστο το ποσό των 3.000 €. 
• Για έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά, μέχρι 1% του ασφαλιστικού ποσού 

κτιρίου με ελάχιστο το ποσό των 1.000 € και μέγιστο το ποσό των 5.000 €. 
• Για αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών-έξοδα έκδοσης αδειών, μέχρι 20% του ασφαλιστικού 

ποσού κτιρίου με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 €. 
• Για ζημιές από καλυπτόμενο κίνδυνο σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ηλιακοί θερμοσίφωνες, 

αντλίες θερμότητας και ατομικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου), μέχρι 20% του ασφαλιστικού 
ποσού οικοδομής με ανώτατο όριο το ποσό των 5.000 €. 

• Για τραπεζική θυρίδα, μέχρι 10.000 €. 
• Για αστική ευθύνη συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου (περιλαμβάνεται η ευθύνη ενοικιαστή 

προς ιδιοκτήτη και αντιστρόφως) μέχρι 40% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και/ή 
περιεχομένου με ανώτατο όριο το ποσό των 50.000 €. 

• Για οικογενειακή αστική ευθύνη, μέχρι 20% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και/ή περιεχομένου 
με ανώτατο όριο το ποσό των 25.000 €. 

• Για προσωπικό ατύχημα, μέχρι 5% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και/ή περιεχομένου με 
ανώτατο όριο το ποσό των 10.000 €. 

• Για ληστεία κοσμημάτων, μέχρι του ποσού των 500 €. Ισχύει μόνο για κύριες κατοικίες (δεν ισχύει 
σε εξοχικές). 

Ανώτατα όρια αποζημίωσης 
 

Ελάχιστα ασφαλιστικά ποσά 
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• Για κοσμήματα εντός χρηματοκιβωτίου, μέχρι 20% του ασφαλιστικού ποσού του περιεχομένου 
με ανώτατο όριο το ποσό των 3.000 €. Ισχύει μόνο για μόνιμες κατοικίες (δεν ισχύει σε εξοχικές). 

• Για αλλοίωση τροφίμων σε ψυγεία, μέχρι 1.500 €. 
• Για συμμόρφωση με κανονισμούς, μέχρι 20% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου με ανώτατο όριο 

το ποσό των 15.000 €. 
• Για αντικατάσταση κλειδαριών, μέχρι 3.000 €. 
• Για αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών, μέχρι 5% του ασφαλιστικού ποσού της οικοδομής 

με ανώτατο όριο το ποσό των 1.500 €. 
• Για δόση στεγαστικού δανείου, μέχρι 2% του ασφαλιστικού ποσού της οικοδομής και/ή 

περιεχομένου με ανώτατο όριο το ποσό των 5.000 €. 
 

Διευκρινίζεται: Τα προαναφερόμενα όρια αποζημίωσης των πιο κάτω καλύψεων προσαυξάνουν το συνολικό 
ασφαλιστικό ποσό του ασφαλιστηρίου : 
 
 Αστική ευθύνη συνεπεία καλυπτομένων 

κινδύνων  Κόστος συμμόρφωσης με κανονισμούς  

 Οικογενειακή αστική ευθύνη   Αποκομιδή συντριμμάτων 
 Αμοιβή Αρχιτεκτόνων/Μηχανικών - Έξοδα 

Έκδοσης Αδειών   Προσωπικό ατύχημα  

 
 
 
 
Είναι πολύ σημαντικό τα αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας να αναγράφονται λεπτομερώς με την μάρκα 
/ τύπο και την αξία τους στην πρόταση ασφάλισης (π.χ. τηλεόραση SONY  3D LED KDL65HX920  αξίας  
4.844 €). 
 

• Αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας θεωρούνται: Ηλεκτρονικές συσκευές, χειροποίητα χαλιά, γούνες, 
κρύσταλλα-ασημικά, πίνακες ζωγραφικής, συλλογές, λοιπά συναφή είδη. 

 

• Εάν δεν αναγραφούν λεπτομερώς τα είδη ιδιαίτερης αξίας, τότε το καθένα από αυτά,  σε 
περίπτωση ζημιάς αποζημιώνεται μέχρι το ποσό των 1.500 € για μόνιμες κατοικίες και μέχρι 
750 € για εξοχικές. 

 

• Το συνολικό κεφάλαιο των ειδών ιδιαίτερης αξίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του 
συνολικού κεφαλαίου περιεχομένου. Σε αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητη η συνεννόηση 
του συνεργάτη με το τμήμα ανάληψης κινδύνων της εταιρείας. 

 
 
 
 
 Έκπτωση «πολλαπλής ασφάλισης» για μόνιμες κατοικίες, 5% στα ασφάλιστρα του τιμολογίου, 

σε περίπτωση ύπαρξης άλλου ασφαλιστηρίου στην ERGO, εκτός κλάδων Περιουσίας και 
Αυτοκινήτου. 

 Επιβάρυνση 5% στα ασφάλιστρα εκτός σεισμού, σε περίπτωση ασφάλισης μονοκατοικίας.  
 Επιβάρυνση 5% στα ασφάλιστρα του τιμολογίου, σε περίπτωση ασφάλισης κατοικίας 

κεραμοσκεπούς σε ξύλινο σκελετό. 
 Μεταβολή στα ασφάλιστρα του τιμολογίου ανάλογα με το έτος κατασκευής της κατοικίας : 

• +5% για οικοδομές που κατασκευάστηκαν από το 1960 έως και το 1984. 
• - 5% για οικοδομές που κατασκευάστηκαν από το 1995 έως και το 2004. 
• -10% για οικοδομές που κατασκευάστηκαν από το 2005 έως και το 2014. 
• -15% για οικοδομές που κατασκευάστηκαν μετά το 2014. 

 Έκπτωση “Συνδυαστικής Πώλησης”(Combo / Loyalty). 
Παρέχεται κατά την ταυτόχρονη πώληση προϊόντων που προωθούνται από το εταιρικό portal. 
 
Το ποσοστό της έκπτωσης εξαρτάται  
• από τα ασφάλιστρα των προϊόντων αυτών  

Εκπτώσεις - Επιβαρύνσεις 
 

Είδη ιδιαίτερης αξίας 
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• εάν οι διάρκειες ασφάλισης ταυτίζονται  
• εάν τα προϊόντα είναι διαφορετικών κλάδων 
και εφαρμόζεται επί του συνόλου των ασφαλίστρων, εκτός αυτών του κλάδου της Νομικής 
Προστασίας και Βοήθειας. 

 
 
 
 
Σε περίπτωση που επιλεγεί πρόγραμμα με απαλλαγή προβλέπονται οι πιο κάτω απαλλαγές : 
 

• σε κάθε ζημιά φωτιάς και ζημιών από σεισμό  
ποσοστό 2% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και περιεχομένου. 

• σε κάθε ζημιά καθίζησης και / ή ύψωσης και / ή καταλόσθισης εδάφους  
ποσοστό 2% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και περιεχομένου. 

• σε κάθε ζημιά βραχυκυκλώματος  
το ποσό των 150. 

• σε κάθε ζημιά ζημιών κλέφτη  
το ποσό των 150. 

 

• σε κάθε ζημιά κλοπής μετά από διάρρηξη/ληστεία   
ποσοστό 10% επί της οφειλόμενης αποζημίωσης με ελάχιστο όριο το ποσό των 300 € για μόνιμη 
κατοικία και 750 € για εξοχική κατοικία. 

 

• σε κάθε ζημιά από πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα-χιόνι-βάρος χιονιού-χαλάζι-διάρρηξη 
σωληνώσεων  
- ποσοστό 10% της οφειλόμενης αποζημίωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 300 € για μόνιμη 

κατοικία και 500 € για εξοχική κατοικία 
• σε κάθε ζημιά κάθε άλλου τυχαίου γεγονότος  

το ποσό των 500 €. 
 
 

 
 
• Ασφάλιση κοσμημάτων: Η κάλυψη κλοπής κοσμημάτων με διάρρηξη χρηματοκιβωτίου 

παρέχεται μόνο εφόσον το χρηματοκιβώτιο είναι εντοιχισμένο ή πακτωμένο σε σταθερά δομικά 
στοιχεία. 

 
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Ετήσια μικτά ασφάλιστρα για κάθε 1.000 € ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ERGO My Home 
Simple 

Plus Advanced Plus Total Plus Superior Plus Domus Domus Plus  

χωρίς 
απαλλαγή 

με 
απαλλαγή 

χωρίς 
απαλλαγή 

με 
απαλλαγή 

χωρίς 
απαλλαγή 

με 
απαλλαγή 

χωρίς 
απαλλαγή 

με 
απαλλαγή 

με 
απαλλαγή 

χωρίς 
απαλλαγή 

1α 
Οικοδομή 0,42 € 0,52 € 0,63 € 0,63 € 0,73 € 0,73 € 0,85 € 1,41 € 2,25 € 2,35 € 

Περιεχόμενο 0,68 € 0,78 € 0,90 € 0,90 € 1,,00 € 1,57 € 1,88 € 1,72 € 3,10 € 3,71 € 

1β 
Οικοδομή 0,42 € 0,52 €  0,63 €  0,73 €  1,41 € 2,25 €  

Περιεχόμενο 0,68 € 0,78 €  0,90 €  1,57 €  1,72 € 3,10 €  

2 
Οικοδομή 0,85 € 1,05 €   1,25 €   1,46 €   1,41 €     

Περιεχόμενο 1,36 € 1,57 €   1,80 €   3,15 €   1,72 €     
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1α Ανήκουν οι μόνιμες κατοικίες. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1β Ανήκουν οι παράλληλες μόνιμες κατοικίες. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Ανήκουν οι εξοχικές κατοικίες. 

Απαλλαγές  

Διευκρινίσεις 
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- Προσαύξηση των πιο πάνω ασφαλίστρων για: 

• Οικογενειακή Νομική Προστασία 20 €.  
• Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια 25 €. 
• Προαιρετική κάλυψη σεισμού: ως τιμολόγιο της εταιρείας, στη σχετική σελίδα του παρόντος.  

 
 

 Ασφαλιστήρια συμβόλαια με εξάμηνη διάρκεια ασφάλισης εκδίδονται με την προϋπόθεση 
ότι τα αντίστοιχα μικτά ασφάλιστρα υπερβαίνουν τα 50 €. 
 

 Ασφαλιστήρια συμβόλαια με τρίμηνη διάρκεια ασφάλισης εκδίδονται με την προϋπόθεση ότι 
τα αντίστοιχα μικτά ασφάλιστρα υπερβαίνουν τα 50 €. 

 

 Τα ελάχιστα μικτά ασφάλιστρα ανά ασφαλιστήριο ανέρχονται στο ποσό των 50 €. 
 
 

 Τα ασφάλιστρα που αναγράφονται αντιστοιχούν σε συμβατική προμήθεια. Παρέχεται η 
δυνατότητα περαιτέρω μείωσής τους, με παράλληλη μείωση της προμήθειας, με τη χρήση του 
αντίστοιχου προγράμματος τιμολόγησης που παρέχεται μέσω του εταιρικού Web Portal. 
 

 

Οι πελάτες που διατηρούν ασφαλιστήριο Κατοικίας στην εταιρεία μας,  
με ολικά ετήσια ασφάλιστρα άνω των 75 €, αποκτούν το δικαίωμα ειδικής έκπτωσης 15% 

στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου τους, με όριο το ποσό των 75 €. 
 
 
 
 
 

Παρέχεται κάλυψη σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας χρειαστεί να διεκδικήσει ή να 
υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Το ασφαλιστικό ποσό των 3.000 € είναι στη διάθεση του ασφαλιζόμενου 
για κάθε ασφαλιστική περίπτωση, προκειμένου να πληρωθούν τα δικαστικά έξοδα και οι αμοιβές δικηγόρων. 
 
 
 
 

Πάροχος της Υπηρεσίας  
Σύμφωνα με το άρθρο 163 β’ Ν. 4364/2016, η διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων του κλάδου νομικής 
προστασίας ανατίθεται από την Εταιρεία μας στην ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία “Mapfre 
Asistencia Διεθνής Εταιρεία Ασφαλειών και Αντασφαλίσεων Α.Ε.” 
 
Ο Πάροχος φροντίζει με ειδικευμένους τεχνίτες και προσωπικό, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο να 
βρίσκεται κοντά σας παρέχοντας : 
 

 Άμεση επέμβαση για επείγουσα αποκατάσταση ζημιών σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, 
κρύσταλλα, πόρτες, παράθυρα και κλειδαριές. 

 

 Κάλυψη του κόστους επισκευής των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν για τη διάσωση ή απεγκλωβισμό 
ατόμου ή ατόμων στην ασφαλισμένη κατοικία. 

 

 Υπηρεσία φύλαξης της ασφαλισμένης κατοικίας σε περίπτωση που μετά από φωτιά, έκρηξη, πλημμύρα 
και κλοπή παραμένει  απροστάτευτη. 

 

 Προσωρινή αντικατάσταση της τηλεόρασης και του DVD player, όταν υποστούν βλάβη λόγω φωτιάς, 
έκρηξης, πλημμύρας και απόπειρας κλοπής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικογενειακή Νομική Προστασία 

Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ERGO My Home    

Ασφαλιστικές καλύψεις Simple Plus Advanced 
Plus Total Plus Superior 

Plus Domus DOMUS 
Plus 

1. Πυρκαγιά       
2. Κεραυνός       
3. Καπνός       
4. Έκρηξη (Περιλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές του 

εκρηγνυόμενου αντικειμένου)       

5. Πυρκαγιά από δάσος       
6. Πτώση αεροσκάφους       
7. Πρόσκρουση οχήματος     Π.Κ.  
8. Αμοιβή αρχιτεκτόνων/ μηχανικών - Έξοδα 

έκδοσης αδειών. 20% του ασφαλισμένου 
κεφαλαίου κτιρίου, με ανώτατο όριο 20.000 € 

    Π.Κ.  

9. Αποκομιδή συντριμμάτων (5% του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου)     Π.Κ.  

10. Τρομοκρατικές ενέργειες     Π.Κ.  
11. Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές και 

Κακόβουλες ενέργειες     Π.Κ.  

12. Ζημιές κατά την πυρόσβεση       
13. Έξοδα περιορισμού  ζημιάς       
14. Εναλλακτικές πηγές ενέργειας από καλυπτόμενο 

κίνδυνο (ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες 
θερμότητας και ατομικές εγκαταστάσεις φυσικού 
αερίου). 20% του συνολικού ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου με ανώτατο όριο 5.000 €.  

      

15. Αποζημίωση σε αξία καινούργιου (new for old σε 
κτίρια κατοικιών ηλικίας μέχρι 50 ετών και 
οικιακό εξοπλισμό ηλικίας μέχρι 15 ετών) (*) 

      

16. Αναλογία Κοινόκτητων (κοινόχρηστων) χώρων (*)       
17. Προστασία υπασφάλισης (*)       
18. Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι     Π.Κ.  
19. Θραύση σωληνώσεων     Π.Κ.  
20. Έξοδα άντλησης νερών (1% του ασφαλιζομένου 

κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 1.000 € και μέγιστο 
3.000 €) 

    Π.Κ.  

21. Κάλυψη διερευνητικών εργασιών και ζημιών στις 
σωληνώσεις για κτίρια ηλικίας μέχρι 30 ετών ή 
10ετούς συνεχούς ασφάλισης στην ERGO. 1% του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου με ελάχιστο 
ποσό 1.000 € και ανώτατο 5.000 € 

    Π.Κ.  

22. Πτώση δέντρων - στύλων από τυχαία αιτία      Π.Κ.  
23. Αστική ευθύνη  από καλυπτόμενο κίνδυνο. 

Περιλαμβάνεται  και η  Α.Ε.  ενοικιαστή προς 
ιδιοκτήτη ή  ιδιοκτήτη προς ενοικιαστή (40% του 
ασφαλιζομένου  κεφαλαίου με ανώτατο όριο 
50.000 €) 

    Π.Κ.  

24. Γενική Αστική Ευθύνη  (20% του ασφαλιζομένου  
κεφαλαίου με ανώτατο ποσό 25.000 €)       

25. Έξοδα μεταστέγασης για περιπτώσεις 
ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ακινήτου (3% του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο 
6.000 €) 
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Ασφαλιστικές καλύψεις Simple Plus Advanced 

Plus Total Plus Superior 
Plus Domus DOMUS 

Plus 
26. Κάλυψη του  περιεχόμενου εκτός κατοικίας (σε 

χώρο προσωρινής διαμονής σε περίπτωση 
μεταστέγασης) 

      

27. Προσωπικό ατύχημα εντός κατοικίας του Λήπτη 
της Ασφάλισης, του/της συζύγου  & των ανήλικων 
τέκνων  (Θ.Α., Μ.Ο.Α. & Μ.Μ.Α. 5% του ασφαλιζ-
ομένου  κεφαλαίου με ανώτατο όριο 10.000 €) 

      

28. Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων και 
καθρεφτών (3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 
με ανώτατο όριο 3.000 €) 

    Π.Κ.  

29. Περιεχόμενο Τραπεζικής θυρίδας 10.000 € από 
φωτιά, κλοπή από διάρρηξη, ληστεία, έκρηξη και 
σεισμό (εφόσον καλύπτεται  ο σεισμός) 

      

30. Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς (3% του 
συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με 
ανώτατο όριο 5.000  €) 

    Π.Κ.  

31. Κλοπή οικοσκευής με διάρρηξη ή ληστεία       
32. Ληστεία κοσμημάτων μέχρι 500 €.  

Σε περίπτωση χρηματοκιβωτίου, η κάλυψη 
αυξάνεται σύμφωνα με τα όρια της επόμενης 
κάλυψης 

      

33. Κλοπή κοσμημάτων (διάρρηξη ή ληστεία) εντός 
πακτωμένου ή εντοιχισμένου χρηματοκιβωτίου, 
από ληστεία ή διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου  
(20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 
περιεχομένου με ανώτατο όριο 3.000 €) 

      

34. Ζημιές  κλοπής στο περιεχόμενο       
35. Ζημιές κλέφτη στο κτίριο (3% του συνολικού 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου  με ελάχιστο ποσό 
1.500 €) 

      

36. Ζημιές κλέφτη στο κτίριο (3% του συνολικού 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου  με ελάχιστο ποσό 
6.000 €) 

    Π.Κ.  

37. Απώλεια ενοικίων (10% του ασφαλιζομένου  
κεφαλαίου του κτιρίου με ανώτατο ποσό 12.000 
€) 

      

38. Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών (5% του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου με ανώτατο 
ποσό 1.500 €) 

      

39. Σεισμός (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου) Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ.   

40. Αλλοίωση τροφίμων σε ψυγεία (1.500 €)       
41. Συμμόρφωση με κανονισμούς (20% του 

ασφαλιζομένου  κεφαλαίου κτιρίου με ανώτατο 
όριο 15.000 €) 

      

42. Αντικατάσταση κλειδαριών (3.000 €)         
43. Καθίζηση και / ή ύψωση και / ή κατολίσθηση 

εδάφους 
 

      
 

44. 
 

Κάθε άλλο τυχαίο γεγονός (all risks)       

45. Δόση Στεγαστικού Δανείου.  
2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου με 
ανώτατο ποσό 5.000 €. 

    Π.Κ.  

46. Νομική Προστασία (3.000 €) Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ. 

47. Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια (**) 
Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ. 
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      Π.Κ. =   Προαιρετική κάλυψη. 
 

      (*) Οι συγκεκριμένες καλύψεις ισχύουν μόνο όταν τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι ίσα ή μεγαλύτερα από τα προτεινόμενα 
                   από την εταιρεία.  
     (**) Αφορά τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Λάρισας.  
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