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Ανάλυση Καλύψεων 
 
 

 

 

Αστική Ευθύνη προς τρίτους κατά την κυκλοφορία του 
αυτοκινήτου 

 
Σωματικές βλάβες : 1.000.000 € ανά θύμα 
Υλικές ζημίες              : 1.000.000 € ανά ατύχημα 

 
Αστική Ευθύνη προς τρίτους κατά τη μεταφορά του      
αυτοκινήτου εντός πορθμείου ή  oχηματαγωγού,   
οδικώς, σιδηροδρομικώς ή ατμοπλοϊκώς 

 
Σωματικές βλάβες  : 120.000 € 
Υλικές ζημίες          :   30.000 € 
 

 
Αστική Ευθύνη προς τρίτους από ρυμουλκούμενο 
όχημα  

 
Σωματικές βλάβες : 1.000.000 € ανά θύμα 
Υλικές ζημίες              : 1.000.000 € ανά ατύχημα 

 
Αστική Ευθύνη προς τρίτους από μεταφερόμενο ή 
προεξέχον φορτίο 

 
Σωματικές βλάβες : 120.000 € 
Υλικές ζημίες              :   30.000 € 
 
Αστική Ευθύνη προς τρίτους από τη λειτουργία του 
οχήματος σαν εργαλείο 

 
Σωματικές βλάβες : 200.000 € 
Υλικές ζημίες              : 100.000 € 
      
 
Οδική Βοήθεια - All Help  

 
     Σε περίπτωση που συμβεί τροχαίο ατύχημα,   

αναλαμβάνουμε :       
 

 

 
 
 

- Τις διαδικασίες του ατυχήματος (φωτογράφηση 
των αυτοκινήτων και του τόπου ατυχήματος,  

- τη συμπλήρωση της δήλωσης του ατυχήματος και 
του ειδικού εντύπου φιλικού διακανονισμού). 

- Την οργάνωση της μεταφοράς του 
ακινητοποιημένου αυτοκινήτου στο συνεργείο 
επιλογής του ασφαλισμένου      
 
Εάν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί 
περισσότερο από 24 ώρες και επιπλέον η διάρκεια 
επισκευής του αυτοκινήτου ξεπερνά τη μία (1) 
εργάσιμη ημέρα, παρέχουμε   ενοικιαζόμενο 
αυτοκινήτο  1000 cc  για 24 ώρες, οποιαδήποτε 
μέρα μέσα στις πρώτες 15 ημέρες από την ημέρα 
ακινητοποίησης του με την προϋπόθεση ότι το 
αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι ακινητοποιημένο 
και ο δικαιούχος πληροί τους όρους ενοικίασης 
αυτοκινήτων, ή  
εισιτήριο τρένου ή αεροπλάνου, ή πλοίου ή 
λεωφορείου με σκοπό τη μετάβαση των 
ασφαλιζομένων (οδηγός – επιβαίνοντες) στον 
τόπο της μόνιμης κατοικίας του ή σε άλλο 
προορισμό μικρότερου κόστους εφόσον το 
αυτοκίνητο έχει ακινητοποιηθεί σε απόσταση 50 
χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας των 
ασφαλιζομένων,  ή αναλαμβάνουμε τη δαπάνη 
ενοικίασης δίκλινου δωματίου σε τοπικό 
ξενοδοχείο για δύο διανυκτερεύσεις μέγιστης 
συνολικής δαπάνης ανά διανυκτέρευση 60 € 
εφόσον το αυτοκίνητο έχει ακινητοποιηθεί σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από 
τον τόπο κατοικίας των ασφαλιζομένων. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ανάλυση καλύψεων 
 

        Ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού των 
ασφαλιζομένων (οδηγού - επιβαινόντων) εξαιτίας τροχαίου 
ατυχήματος, αναλαμβάνουμε τη δευτεροβάθμια 
υγειονομική μεταφορά με κατάλληλα μέσα μέχρι το 
πλησιέστερο κατάλληλο για την περίπτωσή του 
Νοσηλευτικό ίδρυμα(δεν περιλαμβάνεται η πρωτοβάθμια 
υγειονομική μεταφορά δηλαδή η μεταφορά από τον τόπο 
του ατυχήματος προς το κέντρο πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής περίθαλψης). Ανώτατο όριο δαπάνης κατ’ 
ατύχημα και κατ’ ασφαλιζόμενο 2.500 €. 

 
        Επίσης,αναλαμβάνουμε τη μεταφορά της σορού σε 

περίπτωση θανάτου των ασφαλιζομένων (οδηγού-
επιβαινόντων) με ανώτατο όριο δαπάνης κατ’ άτομο 740€. 

 
        Καθημερινά παρέχουμε Ιατρικές πληροφορίες και οδηγίες 

(τηλεφωνικά) προς τους ασφαλιζομένους (οδηγό – 
επιβαίνοντες)  24 ώρες το 24ωρο κατά τη διάρκεια 
μετακίνησης τους με το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ή μετά 
από κάποιο ατύχημα για τις πρώτες, απαραίτητες για την 
αντιμετώπιση του περιστατικού ενέργειες και Νομικής 
φύσης πληροφορίες και ενημέρωση των ασφαλιζομένων 
(οδηγού-επιβαινόντων του αυτοκινήτου) που αφορούν 
στην κυκλοφορία του αυτοκινήτου, στην οδήγησή του, στην 
ιδιοκτησία του ή στο τροχαίο ατύχημα. 

 
 

Προσωπικό Ατύχημα     
        Αφορά στον Οδηγό ή/και Ιδιοκτήτη του ασφαλισμένου 

αυτοκινήτου 

        Παρεχόμενες καλύψεις (για όλα τα μέρη του κόσμου) 
 
- Θάνατος (15.000 € ή 30.000 € ή 50.000 € ανάλογα με      
      την επιλογή Προγράμματος). 
 
- Μόνιμη μερική ανικανότητα (% κατά περίπτωση   

       σύμφωνα με τον πίνακα ανικανότητας) 
 

- Μόνιμη μερική ανικανότητα (% κατά περίπτωση 
σύμφωνα με τον πίνακα ανικανότητας) 
 

- Ιατροφαρμακευτικά έξοδα :300 € ή 500 € ή 750 € 
(ανάλογα με το Πρόγραμμα) 

 
- Ιατροφαρμακευτικά έξοδα :300 € ή 500 € ή 750 € 

(ανάλογα με το Πρόγραμμα) 
 

- Επίδομα νοσηλείας :15 € ή 25 € ή 50 € ημερησίως 
(ανάλογα με το   Πρόγραμμα) – ανώτατο όριο 30  
ημέρες. 

 
 

 
 

 

 

Ιατρική υποστήριξη  
Σε περίπτωση τραυματισμού του ιδιοκτήτη ή του 
οδηγού από τροχαίο ατύχημα, παρέχουμε ιατρική 
παρακολούθηση μέχρι αποθεραπείας τους. 
 
Νομική προστασία 
Καλύπτονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: 

- ο κύριος ή νόμιμος κάτοχος του ασφαλισμένου 
αυτοκινήτου σαν οδηγός του ασφαλισμένου 
οχήματος (είτε προξενήσει είτε υποστεί ατύχημα) ή 
σαν πεζός  

- ο εκάστοτε νόμιμος οδηγός του αυτοκινήτου είτε 
προξενήσει είτε υποστεί ατύχημα  

- οι επιβαίνοντες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου 
 

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας: 3.000 € 
 
Παροχές- καλύψεις :   

- Νομική προστασία για απαιτήσεις αποζημίωσης από 
τροχαίο ατύχημα 
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και    διεκδίκησης 
αποζημίωσης από άλλη Ασφαλιστική Εταιρία, μέσω 
της Νομικής Προστασίας, αναλαμβάνεται η διαδικασία 
διεκδίκησης της σωστής αποζημίωσης. 
 
- Νομική προστασία για υπεράσπιση σε Ποινικά  

        δικαστήρια  
Σε περίπτωση υπεράσπισης του Ασφαλισμένου σε 
Ποινικά δικαστήρια, λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού 
προσώπου συνεπεία τροχαίου ατυχήματος ή 
υπεράσπισης, λόγω τροχαίας παράβασης, μέσω της 
Νομικής Προστασίας, καταβάλλεται η αμοιβή του 
δικηγόρου, επιλογής του ασφαλιζομένου καθώς και οι 
δικαστικές δαπάνες. 
- Νομική προστασία για προσφυγές σε Διοικητικές 

αρχές  
Σε περίπτωση αφαίρεσης άδειας και πινακίδων 
κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, άδειας 
ικανότητας οδήγησης καθώς και για την επανάκτησή 
τους μέσω δικαστηρίων για τους  ίδιους λόγους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Ανάλυση καλύψεων 
 
 
-   Νομική προστασία σε περίπτωση διαφορών από 
ενοχικές συμβάσεις  
Παρέχεται Νομική Προστασία για θέματα που προκύπτουν 
από ενοχικές συμβάσεις που έχει υπογράψει ο κύριος του 
αυτοκινήτου.(π.χ. καθυστερημένη παραλαβή αυτοκινήτου 
από αντιπροσωπεία, μη σωστή επισκευή αυτοκινήτου σε 
συνεργείο κ.λ.π.) 
 
Σε κάθε ασφαλιστική περίπτωση η Εταιρία καταβάλει: 
- Αμοιβή δικηγόρου 
- Δικαστικές δαπάνες 
- Αμοιβές μαρτύρων, δικαστικών επιμελητών και 

πραγματογνωμόνων που κλητεύτηκαν ή διορίστηκαν 
από το Δικαστήριο 

- Έξοδα και τέλη για προσφυγές σε Διοικητικά δικαστήρια 
- Δικαστικές δαπάνες του αντιδίκου που επιδίκασε το 

δικαστήριο σε βάρος του Ασφαλισμένου 
 
 

Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα 
 
Υλικές Ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από 
ανασφάλιστο όχημα  
Καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις υλικές ζημίες του   
ασφαλισμένου Αυτοκινήτου, σε περίπτωση τροχαίου 
ατυχήματος  από ανασφάλιστο αυτοκίνητο το  οποίο  
αποδεδειγμένα  (με Δημόσια Έγγραφα) ευθύνεται για το 
ατύχημα . 

     Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας : 100.000 € 
 

     Η κάλυψη διατίθεται μόνο μέσω των προϊόντων ασφάλισης 
 
Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια   

     Εάν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί  εξαιτίας  
τροχαίου ατυχήματος, βλάβης, απόπειρας κλοπής, 
απώλειας κλειδιών, ζημιάς ελαστικών ή κλαπεί, 
αναλαμβάνουμε :  
- Tην επιτόπου επισκευή του αυτοκινήτου (αν αυτή είναι 

δυνατή) 
 

- Την ρυμούλκηση του αυτοκινήτου στο συνεργείο 
επιλογής του ασφαλιζομένου (αν πρόκειται για την 
Ελλάδα) και στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο επισκευής (αν πρόκειται για την Ευρώπη) 

 
- Το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου από ειδικό τεχνικό, σε 

περίπτωση που ξεχαστούν μέσα στο αυτοκίνητο τα 
κλειδιά. Σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών, 
ρυμούλκηση του κλειδωμένου αυτοκινήτου στο 
πλησιέστερο συνεργείο (Ελλάδα – Ευρώπη) 
 

 
 

 

 

 
- Τον Επαναπατρισμό του ακινητοποιημένου 

αυτοκινήτου στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του 
ασφαλιζομένου ή στο πλησιέστερο σε αυτή 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο (επιλογή του 
πελάτη), αν η επισκευή υπερβαίνει τη μία (1)  
εργάσιμη ημέρα και η ακινητοποίηση του 
αυτοκινήτου πρόκειται να ξεπεράσει τις 5 ημέρες 
. 

 
- Την επιστροφή του επισκευασμένου αυτοκινήτου. 
     Σε περίπτωση που η βλάβη του καλυπτομένου 

οχήματος αποκατασταθεί  στον τόπο του 
ατυχήματος και οι δικαιούχοι (νόμιμος οδηγός και 
επιβάτες) έχουν επιστρέψει στον τόπο της 
κατοικίας τους ή έχουν συνεχίσει το ταξίδι τους, 
παρέχει στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή σε 
πρόσωπο που ο ίδιος έχει υποδείξει, εισιτήριο 
σιδηροδρομικό, αεροπορικό , ατμοπλοϊκό ή 
λεωφορείου μέχρι τον τόπο που βρίσκεται το 
αυτοκίνητο. 

 

Εάν  η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου ξεπερνά τις 
24 ώρες και επί πλέον η προβλεπόμενη από  τον  
κατασκευαστή διάρκεια επισκευής ξεπερνά τη μία (1)  
εργάσιμη ημέρα ή κλαπεί : 
 
Παρέχουμε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο τουλάχιστον 
1.000 cc μέχρι 3 ημέρες ή εισιτήριο για την 
επιστροφή του οδηγού και των επιβατών στον τόπο 
της μόνιμης κατοικίας τους ή σε άλλο προορισμό 
μικρότερου κόστους με λεωφορείο, πλοίο, τρένο ή 
αεροπλάνο, ή φροντίζουμε για την διανυκτέρευσή 
τους σε ξενοδοχείο για δύο νύχτες μέγιστης 
συνολικής δαπάνης  120 € (Ελλάδα) και 300 € 
(Ευρώπη). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ανάλυση Καλύψεων 
 
 

   Σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα στην 
Ευρώπη, αναλαμβάνουμε :  

 
- Τη δευτεροβάθμια υγειονομική μεταφορά (αν η 

κατάστασή του απαιτεί την μεταφορά του για 
συμπληρωματικές ιατρικές υπηρεσίες ή για ειδικές 
ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στην Νοσηλευτική μονάδα του τόπου 
του ατυχήματος) με ειδικό υγειονομικό αεροσκάφος, 
πλοίο, τρένο, ασθενοφόρο, αεροσκάφος τακτικών 
αερογραμμών.  

 
- τα έξοδα  οργάνωσης και  επαναπατρισμού της σορού 

από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. 
 
- την επιστροφή των παιδιών έως 15 ετών με συνοδό, σε 

περίπτωση αδυναμίας των δικαιούχων γονέων να 
επιμεληθούν, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος. 

 
- την επιστροφή του επισκευασμένου οχήματος στην 

Ελλάδα σε περίπτωση τραυματισμού του οδηγού, 
θέτοντας στη διάθεση  προσώπου επιλογής του 
δικαιούχου εισιτήριο αεροπορικό, ατμοπλοϊκό, τρένου ή 
λεωφορείου μέχρι τον τόπο επισκευής του οχήματος. 

 
- την εγγύηση για τα νοσοκομειακά έξοδα, μέχρι 6.000 €  

σε περίπτωση νοσηλείας του οδηγού ή των επιβατών 
(επιστροφή της εγγύησης στην Εταιρία εντός 30 ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής της) 

 
-    τη μεταβίβαση μηνυμάτων  σε περίπτωση νοσηλείας του 

οδηγού ή των επιβατών (από  και προς αυτόν),  εφόσον 
η απευθείας επικοινωνία μαζί του δεν είναι δυνατή. 

 

Προσοχή ! Η κάλυψη παρέχεται μόνο για Ε.Ι.Χ , Φ.Ι.Χ 
μικτού βάρους μέχρι 3,5 τ. και Μοτοσικλέτες άνω των 125 
κ.ε. 
   
Θραύση κρυστάλλων  
 
Δύο επιλογές : 
Κεφάλαιο κάλυψης  1800 € 
Κεφάλαιο κάλυψης  3000 €  
 
 
Θραύση κρυστάλλων (Υπηρεσίες All Glass ) 
   
Δύο επιλογές  
Κεφάλαιο κάλυψης  1800 €   
Κεφάλαιο κάλυψης  3000 €     
    
  
Επί πλέον, καλύπτεται και η ηλιοροφή του   αυτοκινήτου 
στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται από   τον 
εργοστασιακό εξοπλισμό του και για διάστημα (4) ετών 
από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του 
εντός ή εκτός Ελλάδας. 

 
 
  
 

Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων του αυτοκινήτου με 
χαμηλότερο κόστος ασφάλισης, αλλά, με 
αποκατάσταση των ζημιών από τις εξειδικευμένες 
και με διεθνή αναγνώριση Εταιρίες Εμπορίας και 
Τοποθέτησης κρυστάλλων « Carglass και 
Glassdrive» χωρίς εκταμίευση χρημάτων .      
Προσφέρουν την υψηλότερη ποιότητα 
εξειδικευμένων υπηρεσιών με εγγυημένο 
αποτέλεσμα εφ’ όρου   Ζωής και διαθέτουν δίκτυο 
πρότυπων κατασρημάτων και κινητά συνεργεία. 

   
Επί πλέον, καλύπτεται και η ηλιοροφή του 
αυτοκινήτου στις περιπτώσεις που αυτή 
προβλέπεται από τον εργοστασιακό εξοπλισμό του 
και για διάστημα ( 4 ) ετών από την ημερομηνία της 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας του εντός ή εκτός 
Ελλάδας. 

 
  
  Αστική Ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση 

πυρκαγιάς που ξεκίνηση από το ασφαλισμένο 
αυτοκίνητο 

 
Σωματικές βλάβες : 120.000 €  
Υλικές ζημίες         :   30.000 €    
 
 
Ζημίες από πυρκαγιά ή και έκρηξη    

  ακόμη και εάν προκληθούν από πτώση κεραυνού ή 
κατά τη διάρκεια τρομοκρατικών ενεργειών  

   στάσεων - απεργιών    
 

            
            Κλοπή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου  

 
           Ολική Κλοπή αυτοκινήτου 

              Αποζημιώνουμε στην τρέχουσα εμπορική του   
           αξία κατά την ημερομηνία της κλοπής του 90  
           ημέρες μετά την  υποβολή μήνυσης κατά  

            αγνώστου στην Αστυνομική αρχή και σχετικής  
              δήλωσης στην Εταιρία. 
 
            Μερική Κλοπή  
            Καταβάλλουμε αποζημίωση για την κλοπή   

           εξαρτημάτων του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ,     
           μέχρι την τρέχουσα εμπορική τους αξία καθώς   
           και για την κλοπή των συστημάτων ήχου  -   
           εικόνας και συσκευών τηλεπικοινωνίας που η  
             αξία τους δεν υπερβαίνει τα 500 € και για τις      

            ζημίες του αυτοκινήτου που προκλήθηκαν κατά  
           την απόπειρα κλοπής των εξαρτημάτων και 
           εξοπλισμού του.  

               Καλύπτουμε και τις Υλικές Ζημίες του     
           αυτοκινήτου που προξενήθηκαν κατά κατά τη 
           διάρκεια της κλοπής του εφόσον στον πίνακα 
           παροχών περιλαμβάνονται οι Ίδιες Ζημίες.  

 
  



  

Ανάλυση Καλύψεων 
 

 
Κλοπή εξαρτημάτων (αξεσουάρ)  
   
Καλύπτονται : 
Αποκλειστικά και μόνο συστήματα ήχου, εικόνας και 
συσκευών τηλεπικοινωνίας  τρέχουσας   εμπορικής αξίας 
άνω των 500 €   

 
 

Φυσικά Φαινόμενα   
 
Αποζημιώνουμε για τις ζημίες του αυτοκινήτου στην 
τρέχουσα εμπορική του αξία από πλημμύρα, ανεμοθύελλα, 
καταιγίδα, σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή άλλη φυσική 
διαταραχή. 
Εξαιρούνται ζημίες από χαλάζι ή ζημίες στα μηχανικά μέρη 
του αυτοκινήτου από παγετό. 

 
Φυσικά Φαινόμενα με κάλυψη ζημιών από  
Χαλαζόπτωση.  
  
Αποζημιώνουμε για τις ζημίες του αυτοκινήτου στην 
τρέχουσα εμπορική του αξία από πλημμύρα, ανεμοθύελλα, 
καταιγίδα, σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου, χαλαζόπτωση ή άλλη 
φυσική διαταραχή. 
Εξαιρούνται ζημίες στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου από 
παγετό. 

 
 

Ενοικίαση αυτοκινήτου  
 
Σε περίπτωση απώλειας του αυτοκινήτου λόγω      
Ολικής Κλοπής ή ακινητοποίησης του λόγω :  

 
- απώλειας εξαρτημάτων-εξοπλισμού του                  
 (Μερική Κλοπή) 
- Ζημιών κατά την απόπειρα Κλοπής του 
- Ζημιών από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή  (Ίδιες 

 Ζημίες) 
 

- Ζημιών από Φυσικά Φαινόμενα   
- Ζημιών από Πυρκαγιά.   

 
Παρέχουμε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο αντίστοιχης 
φορολογήσιμης ιπποδύναμης με ανώτατο όριο τα 1600 cc 

για χρονικό διάστημα : 
 

- μέχρι και 30 ημέρες εφόσον η επισκευή ή η 
αντικατάσταση των εξαρτημάτων που έχουν κλαπέι  

 
- μέχρι 90 ημέρες σε περίπτωση Ολικής Κλοπής του 

αυτοκινήτου  
   

Διαδικασία χορήγησης του οχήματος 
Ο ασφαλισμένος αμέσως μετά το ατύχημα (περίπτωση 
Πυρκαγιάς – Ιδίων Ζημιών – Φυσικών  Φαινομένων) καλεί το 
συντονιστικό κέντρο της Allianz Assistance (τηλ. 210 99 88 
188) δίνοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην κάρτα 
 

 
 

 
 
Αllianz Assistance «τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση  
ανάγκης» . 

     Ο συνεργάτης της Allianz Assistance σπεύδει στον 
   τόπο του ατυχήματος, προσφέρει τις υπηρεσίες που 
   προβλέπονται από την παροχή All Help, εκτιμά 
   (περίπου) τη Ζημία όσον αφορά στο χρόνο επισκευής 
   της ( εργατοώρες  επισκευής και όχι αναμονής στο 
   συνεργείο), ειδοποιεί το συντονιστικό 
   κέντρο της Allianz  Assistance ώστε να εγκριθεί η 
   χορήγηση του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου και 
   αμέσως το συντονιστικό κέντρο  ενημερώνει τον 
   ασφαλισμένο πού και πώς θα παραλάβει το 
   ενοικιαζόμενο όχημα. 
   Στην περίπτωση Ολικής – Μερικής Κλοπής αμέσως 
   μετά τη δήλωση της απώλειας του αυτοκινήτου ή 
   απώλειας εξαρτημάτων του (απαραίτητη η υποβολή    
     της μήνυσης στην Αστυνομική Αρχή και της δήλωσης 
   Κλοπής στην Εταιρία) ο ασφαλιζόμενος καλεί την 
   Allianz Assistance, διαβιβάζοντας μέσω fax ή     
     προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα ,  προκειμένου 
   να ενημερωθεί για το πού και πώς θα παραλάβει 
   ενοικιαζόμενο όχημα. 
 
  Η εκτίμηση εργατοώρας από τους Συνεργάτες της     
     Αllianz Assistance γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται   

       σχετικά από τις επίσημες αντιπροσωπείες        
      αυτοκινήτων. 

  
    Προϋποθέσεις ενοικίασης αυτοκινήτου (ισχύουν στην 
    Αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων) 
- Οδηγός  άνω των 23ων ετών 
- Κάτοχος διπλώματος τουλάχιστον ενός έτους 
- Κάτοχος πιστωτικής κάρτας 

 
      Προσοχή ! Η κάλυψη διατίθεται μόνο για τα Επιβατικά    
        Ιδιωτικής Χρήσης μέσω των προϊόντων  

    Ασφάλισης. 
 
 

  Ίδιες ζημίες ασφαλισμένου αυτοκινήτου 
 
   Καταβάλλουμε αποζημίωση για ζημιές που 

προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από 
πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή και 
κακόβουλες ενέργειες τρίτων 

 
 Ισχύει απαλλαγή της Εταιρίας για κάθε ζημία, ανάλογα  
 με το κόστος ασφάλισης, των 300€, 750 €, 1000 €, 
 1500 €.             

 
 

   Εγγύηση αξίας  
 
 Σε περίπτωση κλοπής ή ολικής καταστροφής του 
 αυτοκινήτου (total loss) καταβάλλουμε επιπλέον ως 
 αποζημίωση τη διαφορά μεταξύ της αξίας αγοράς του  
άλ  



  

Ανάλυση Καλύψεων 
 

Καλύψεων 
αυτοκινήτου  και της τρέχουσας  εμπορικής αξίας του 
αυτοκινήτου τη στιγμή της ζημίας. 

 
Η κάλυψη ισχύει αποκλειστικά και μόνο για καινούργια 
οχήματα για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του 
οχήματος (1η άδεια κυκλοφορίας)  ή μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της  χρηματοδότησης, όποια από τις δύο είναι 
μεγαλύτερη. 
Η ασφαλιζόμενη αξία αντιστοιχεί στην αξία αγοράς του 
αυτοκινήτου (βάσει τιμολογίου αγοράς) και  
παραμένει αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια ισχύος της.  

 
Προσοχή ! Η κάλυψη διατίθεται μόνο για τα Επιβατικά 
Ιδιωτικής Χρήσης, μέσω των προϊόντων ασφάλισης και 
εφόσον ασφαλίζονται στη Allianz κατά τον α’ χρόνο 
κυκλοφορίας τους. 

 
 
Προστασία αποπληρωμής δανείου για την αγορά  
αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος 
 
Αναλαμβάνουμε να καταβάλλουμε στην Εταιρία που 
χορήγησε το δάνειο το εναπομείναν ποσό δανείου σε 
περίπτωση Απώλειας Ζωής που θα συμβεί μέσα σε ένα 
έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος ή Μονιμής 
Ολικής Αναπηρίας που θα διαπιστωθεί μέσα σε ένα έτος 
από την ημερομηνία του ατυχήματος. 
 
Προσοχή ! Η κάλυψη διατίθεται μόνο για τα 
χρηματοδοτούμενα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης μέσω των 
προϊόντων ασφάλισης. 
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