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Ασφάλιση Αυτοκινήτου
INTERAMERICAN
Ολοκληρωμένες καλύψεις
Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση



Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου 

INTERAMERICAN σας εξασφαλίζουν με σιγουριά,

αξιοπιστία και με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα,

χάρη στο δυναμικό τρόπο τιμολόγησης.



Ασφάλιση αυτοκινήτου  
INTERAMERICAN: Χιλιόμετρα μπροστά
Η INTERAMERICAN εξασφαλίζει με αξιοπιστία και σιγουριά εσάς και το αυτοκίνητό σας. Σας προσφέρει 
τέσσερα προγράμματα ασφάλισης, για να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες 
κάλυψης και στο δικό σας όχημα. Τα προγράμματα έχουν οικονομικά ασφάλιστρα, με δυναμικό τρόπο 
τιμολόγησης που λαμβάνει υπόψη του μια σειρά από παράγοντες που αφορούν εσάς και το αυτοκίνητό 
σας. Σας εξασφαλίζουν τις μοναδικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης INTERAMERICAN. 

CLASSIC
& CLASSIC B
Απλά και πλούσια 

προγράμματα.

BASIC
Οικονομικό & 

αξιόπιστο βασικό
πρόγραμμα.

TOTAL
Η ολοκληρωμένη 

ασφαλιστική λύση.

EXTRA
& EXTRA B

Πλήρης προστασία 
από τους συνήθεις 

κινδύνους.

Τα πρoγράμματα CLASSIC και CLASSIC B αποτελούν την ιδανική 
λύση για εσάς, που θέλετε κάτι παραπάνω από την απαραίτητη από 
το Νόμο ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου σας. Έχουν ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική τιμή και περιλαμβάνουν πλήρη Οδική Βοήθεια, 
παροχή ιατρικών συμβουλών καθώς και την κάλυψη για θραύση 
κρυστάλλων.

Το πρόγραμμα BASIC αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή στο σημερινό 
οικονομικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει σημαντικές και απαραίτητες 
καλύψεις αστικής ευθύνης, ζημιών από ανασφάλιστο όχημα και 
φροντίδα ατυχήματος. Έχει ιδιαίτερα χαμηλά ασφάλιστρα.

Τα προγράμματα EXTRA και EXTRA B σχεδιάστηκαν για εσάς 
που επιθυμείτε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου 
σας για τις πιο συνήθεις περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής. 
Περιλαμβάνουν καλύψεις για φωτιά, κλοπή, πλημμύρα, αλλά και 
Προσωπικού Ατυχήματος και Νομικής Προστασίας. Αποτελούν μια 
λύση που συγκεντρώνει εξαιρετικά πλεονεκτήματα. 

Το πρόγραμμα TOTAL απευθύνεται σε εσάς που αναζητάτε την πιο 
ολοκληρωμένη ασφαλιστική προστασία. Περιλαμβάνει κάλυψη 
για ίδιες ζημιές αλλά και ζημιές από κακόβουλες βλάβες. Είναι 
η ιδανική πρόταση ασφάλισης για καινούργια αυτοκίνητα, 
χρηματοδοτούμενα ή μη.

Με οδηγό τις ανάγκες σας

Τα παραπάνω προγράμματα προσφέρονται για:

*Για δίκυκλα πάνω από 101cc προσφέρεται το ειδικό πρόγραμμα Simple

Οχήματα  
ιδιωτικής χρήσης   Basic Classic Classic Β Extra Extra B Total

Αυτοκίνητα ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Φορτηγά ✓ ✓ ✓
Αγροτικά ✓ ✓ ✓ ✓
Δίκυκλα* ✓ ✓ ✓



Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει

* Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κάλυψης €1.000 για τα προγράμματα CLASSIC και EXTRA, €900 για τα προγράμματα CLASSIC B και ΕΧΤRΑ Β
* * Δεν παρέχεται με το πρόγραμμα MOTO
** * Παρέχεται μόνο στα προγράμματα AUTO

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

BASIC
CLASSIC

& CLASSIC B
EXTRA

& EXTRA B
TOTAL

ΑΣΤικΗ ΕυθυΝΗ 
ΠρΟΣ ΤριΤΟυΣ 

καλύπτει τις υποχρεωτικές από το νόμο απαιτήσεις:
•  Σωματικές βλάβες σε τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά θύμα 
•  Σωματικές βλάβες επιβατών με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά θύμα
•  υλικές ζημιές προς τρίτους: με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά 

ατύχημα
καλύπτει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, που θα προκληθούν, κατά την 
οδήγηση του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση κλοπής ή κτήσης του με χρήση 
βίας.

✓ ✓ ✓ ✓

υλικΕΣ 
ζΗΜιΕΣ ΑΠΟ 
ΑΝΑΣΦΑλιΣΤΟ 
ΟΧΗΜΑ

καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν μετά από ατύχημα με 
ανασφάλιστο όχημα και ο ασφαλισμένος εισπράττει την αποζημίωσή του 
απευθείας από την INTERAMERICAN, εφόσον δεν ευθύνεται για το ατύχημα.

✓ ✓ ✓ ✓

ιΑΤρικΕΣ 
ΣυΜΒΟυλΕΣ

Στη Γραμμή υγείας 1010, ιατρικές συμβουλές για απρόβλεπτο περιστατικό 
υγείας, υγειονομικές πληροφορίες (π.χ. εμβόλια, προληπτικά μέτρα κ.λπ.), 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με εφημερεύοντα νοσοκομεία, γιατρούς κ.λπ.

✓ ✓ ✓ ✓

ΦρΟΝΤιΔΑ 
ΑΤυΧΗΜΑΤΟΣ

Εξειδικευμένο προσωπικό της INTERAMERICAN αναλαμβάνει επιτόπου την 
καταγραφή του ατυχήματος και όλες τις διαδικασίες. ✓ ✓ ✓ ✓

ρυΜΟυλκΗΣΗ 
ΑΠΟ ΑΤυΧΗΜΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος, ρυμούλκηση του αυτοκινήτου και μεταφορά σε 
συνεργείο, αν απαιτείται. ✓ ✓ ✓ ✓

ΟΔικΗ ΒΟΗθΕιΑ
υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας και επιτόπου εξυπηρέτηση, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, σε οποιαδήποτε περίπτωση ακινητοποιηθεί το όχημα: ατύχημα, 
βλάβη ή άλλο λόγο.

✓ ✓ ✓

θρΑυΣΗ 
κρυΣΤΑλλωΝ*

καλύπτονται οι ζημιές στα τζάμια του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε εξωτερική 
αιτία. καλύπτονται κρυστάλλινες ηλιοροφές, προστατευτικές μεμβράνες 
τζαμιών και αισθητήρες βροχής εφόσον υπάρχουν. Εξαιρούνται φανάρια, 
καθρέφτες και φλας.

✓ ✓ ✓

ΝΟΜικΗ 
ΠρΟΣΤΑΣιΑ

Παρέχεται άμεσα νομική βοήθεια από έμπειρους δικηγόρους, πανελλαδικά, 365 
μέρες το χρόνο. ✓ ✓

ΠρΟΣωΠικΟ 
ΑΤυΧΗΜΑ  

καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος για ατύχημα που θα 
συμβεί στον ίδιο κατά τη διάρκεια της οδήγησης καθώς και της επιβίβασης 
ή αποβίβασης από αυτό. Η κάλυψη ανέρχεται σε €15.000 για απώλεια ζωής 
ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα και ποσοστό (%) επί των €15.000 σε περίπτωση 
Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας.

✓ ✓

ΠυρκΑΓιΑ καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη αυτοκινήτου. ✓ ✓
ΦυΣικΑ 
ΦΑιΝΟΜΕΝΑ

καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν άμεσα από καταιγίδα ή θύελλα, 
πλημμύρα, σεισμό, χιόνι, χαλάζι κ.ά. ✓ ✓

ΤρΟΜΟκρΑΤικΕΣ 
ΕΝΕρΓΕιΕΣ

καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά λόγω 
τρομοκρατικών ενεργειών καθώς και υλικές ζημιές από στάσεις, απεργίες, 
οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές.

✓ ✓

ΟλικΗ κλΟΠΗ
καλύπτεται η ολική κλοπή του οχήματος (και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων του). 
Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του 
αυτοκινήτου τη μέρα της κλοπής, μετά από περίοδο αναμονής 45 μέρες.

✓ ✓

ΜΕρικΗ ** 
κλΟΠΗ 

καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής εξαρτημάτων ή μόνιμων μερών 
του αυτοκινήτου που θεωρούνται απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία 
του. καλύπτονται, επίσης, στην πλήρη αξία τους, συστήματα ήχου, εικόνας, 
πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας, εφόσον έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο 
κατασκευής του οχήματος, αλλιώς αποζημιώνονται μέχρι €500 συνολικά. 
Αποζημίωση €150 για αντικατάσταση κλειδιών και κλειδαριών, σε περίπτωση 
κλοπής ή απώλειας των κλειδιών του αυτοκινήτου. Επίσης καλύπτονται και 
ζημιές του αυτοκινήτου στο διάστημα που βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη.

✓ ✓

ΑΞιΑ ΝΕωΝ 
ΑΝΤΑλλΑκΤικωΝ

Δεν παρακρατείται η παλαιότητα στα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου σε 
περίπτωση ζημιάς. ✓ ✓

ΕΝΟικιΑΣΗ *** 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

Παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης από τη μέρα έναρξης επισκευής του 
αυτοκινήτου στο συνεργείο και διαρκεί μέχρι να επισκευαστεί. Το παραπάνω 
ισχύει σε περίπτωση που πυρκαγιά, ολική κλοπή, μερική κλοπή, φυσικά 
φαινόμενα ή ίδιες ζημιές, σας στερούν τη χρήση του και έχετε κάλυψη 
ενοικίασης στο συμβόλαιό σας.

✓ ✓

ιΔιΕΣ ζΗΜιΕΣ κΑι 
κΑκΟΒΟυλΕΣ 
ΒλΑΒΕΣ

καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος από σύγκρουση, 
πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση, και άμεσα από κακόβουλη 
ενέργεια τρίτων με στόχο το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά. Εφόσον 
ο ασφαλισμένος ευθύνεται για το ατύχημα, συμμετέχει στα έξοδα 
αποκατάστασης της ζημιάς του οχήματός του, με ποσό απαλλαγής €600 ή 
€350, ανάλογα με την επιλογή συνεργείου επισκευής.

✓



Μοναδικές υπηρεσίες  
και υποδομή
Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια σας 
συνοδεύουν παντού και πάντα. Η INTERAMERICAN  
κατέχει την πρώτη θέση στην παροχή υπηρεσιών  
βοήθειας. Βρίσκεται κοντά σας με μοναδική 
ιδιόκτητη υποδομή, τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα, 
εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και διεθνείς 
συνεργασίες.  
Οι μοναδικές υπηρεσίες της INTERAMERICAN 
βρίσκονται στη διάθεσή σας σε ένα μόνο τηλέφωνο,  
το 1158.

Ιδιόκτητη υποδομή
• 1158 – Τηλεφωνική γραμμή με 24ωρη 
    εξυπηρέτηση.

• 140 σταθμοί βοηθείας πανελλαδικά.

• 220 ιδιόκτητα οχήματα εξυπηρέτησης.

• 350 εξειδικευμένα άτομα προσωπικό.



Δίπλα σας, 24 ώρες το 24ωρο,  
365 μέρες το χρόνο, με ένα μόνο τηλεφώνημα

Χρήσιμες Πληροφορίες

Στο 1158 μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες 
τις μοναδικές υπηρεσίες και παροχές της  
INTERAMERICAN, όπως: 

• Τα συνεργαζόμενα συνεργεία, τα 
πλεονεκτήματά τους, και να βρείτε εκείνο 
που σας εξυπηρετεί καλύτερα. 

• Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την 
καταβολή αποζημίωσης.

• Πού θα απευθυνθείτε για παροχές που 
προβλέπει το συμβόλαιό σας, όπως δωρεάν 
αλλαγή τζαμιών.  

Οδική Βοήθεια

Εφόσον η Οδική Βοήθεια 
συμπεριλαμβάνεται στο συμβόλαιό 
σας, καλέστε στο 1158 σε 
περίπτωση ακινητοποίησης του 
οχήματός σας από ατύχημα, βλάβη 
αλλά και από οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. Ακόμα και αν απλώς πάθατε 
λάστιχο, χάσατε τα κλειδιά σας ή 
μείνατε από βενζίνη.  
Η Οδική Βοήθεια σας εξασφαλίζει:

• Επιτόπου εξυπηρέτηση του  
    οχήματος.

• Μεταφορά του οχήματος σε  
    συνεργείο.

• Επαναπατρισμό του οχήματος.

• κάλυψη των εξόδων επιστροφής  
    του ασφαλισμένου.

• κάλυψη εξόδων παραμονής  
    του ασφαλισμένου και των  
    επιβαινόντων σε ξενοδοχείο. 

ισχύει για όλη την Ελλάδα και την 
Ευρώπη.

Φροντίδα Ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος, μόλις ειδοποιήσετε το 1158, 
εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας έρχεται επιτόπου και 
αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, για λογαριασμό σας:

• καταγραφή του συμβάντος.

• Συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης και όλων των εγγράφων.

• Φωτογράφιση των εμπλεκόμενων οχημάτων και της 
σήμανσης των οδών.

• Ενημέρωσή σας για τις διαδικασίες μετά το ατύχημα.

• ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας σε συνεργείο,  
    σε περίπτωση που το όχημά σας έχει ακινητοποιηθεί.

Τέλος, θα ενημερώσει την INTERAMERICAN και θα παραδώσει 
όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία για την αναγγελία της ζημιάς.



Συνεργαζόμενα συνεργεία
Η INTERAMERICAN συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο από 
ελεγμένα και αξιόπιστα συνεργαζόμενα συνεργεία,για την άμεση 
και υπεύθυνη επισκευή του αυτοκινήτου σας, χωρίς χρονοβόρες 
διαδικασίες και χωρίς να καταβάλετε χρήματα.

CAR POINT  
Πρότυπη μονάδα Αποζημίωσης & Επισκευής 
αυτοκινήτων
Για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της, η 
INTERAMERICAN συγκέντρωσε όλες τις υπηρεσίες για τις ζημιές 
αυτοκινήτου στο CAR POINT. 
Απευθυνθείτε στο CAR POINT, στη λεωφόρο Αθηνών 161, 
στην Αθήνα, Δευτέρα-Παρασκευή, 8:00 π.μ.-6:00 μ.μ., για: 

•  Εκτίμηση της ζημιάς, από τον ειδικό που βρίσκεται στο χώρο.
•  Αποζημίωση για υλικές ζημιές. Για ποσά μέχρι €300, η 

αποζημίωση δίνεται επιτόπου μετά το διακανονισμό.
•  Υπεύθυνη επισκευή στο υπερσύγχρονο συνεργείο.
Το δίκτυο CAR POINT διευρύνεται συνεχώς και σας εξυπηρετεί 
σε 3 σημεία στην Αττική αλλά και σε πολλές μεγάλες πόλεις της 
Ελλάδας, όπως θεσσαλονίκη, Πάτρα, λάρισα, καβάλα, Ηράκλειο. 
Ενημερωθείτε στο www.interamerican.gr

Ως ασφαλισμένος της InTERAmERICAn, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία των συνεργαζόμενων 
συνεργείων και του CAR POINT αν:
	Το αυτοκίνητό σας έχει υποστεί ζημιές σε ατύχημα 

•   χωρίς δική σας υπαιτιότητα, όπου έγινε Φιλικός Διακανονισμός
•   χωρίς δική σας υπαιτιότητα, με ανασφάλιστο όχημα

	Αν το αυτοκίνητό σας έχει υποστεί ζημιές από
•   Φωτιά
•   Φυσικά φαινόμενα
•   Μερική κλοπή

εφόσον έχετε την αντίστοιχη προαιρετική κάλυψη 
	Αν έχετε κάλυψη για Ίδιες ζημιές.

Σημαντικά πλεονεκτήματα:
• Δεν θα καταβάλετε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, εκτός από 

την απαλλαγή της κάλυψης, με μείωση του ποσού απαλλαγής 
σε περίπτωση Ίδιων ζημιών.

• Οι ζημιές επισκευάζονται υπεύθυνα σε επιλεγμένα και 
ελεγμένα συνεργεία.

• Σας παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης, μέχρι 1.200cc, 
από τη μέρα έναρξης της επισκευής, αν είστε πελάτης της  
INTERAMERICAN και δεν ευθύνεστε για το ατύχημα.

• Η INTERAMERICAN παραλαμβάνει και μεταφέρει δωρεάν το 
ακινητοποιημένο όχημα από τον τόπο του ατυχήματος στο 
συνεργαζόμενο συνεργείο. 

• Έχετε προτεραιότητα στην επισκευή του αυτοκινήτου σας.

Στα συνεργαζόμενα συνεργεία σας 
προσφέρεται εγγύηση 24 μηνών για τη 
φανοποιία και 12 μηνών για τα μηχανικά μέρη.

Διαχείριση Αποζημίωσης

•  καλέστε στο 1158 για να κλείσετε 
ραντεβού για εκτίμηση της ζημιάς σας 
στο συνεργείο που εσείς θα επιλέξετε.

• Ενημερωθείτε τηλεφωνικά στο 1158, 
ανά πάσα στιγμή, για την πορεία της 
αποζημίωσής σας. 

Αναγγελία Ζημιάς

Αν δεν καλέσετε την INTERAMERICAN 
επιτόπου στο ατύχημα, μπορείτε εύκολα και 
γρήγορα να κάνετε μόνοι σας την αναγγελία 
ζημιάς τηλεφωνικά στο 1158, μέσα σε 8 μέρες 
από το συμβάν.  
Η INTERAMERICAN θα πραγματοποιήσει το 
άνοιγμα ηλεκτρονικού φακέλου για τη ζημιά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δηλώσετε τη ζημιά: 

• Ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας  
    my interamerican, στην ιστοσελίδα  
    www.interamerican.gr, όπου θα  
    συμπληρώσετε και θα υποβάλετε την  
    υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος.

• Συμπληρώνοντας την υπεύθυνη Δήλωση  
    Ατυχήματος και στέλνοντάς την 

 • με fax, στο 210 946 1045 ή 210 946 1055.

 • ταχυδρομικά, προς: Aναγγελίες ζημιών  
     INTERAMERICAN, λ. Συγγρού 350,  
     176 80 καλλιθέα.

 • με email, στο motorclaims@interamerican.gr.

 • παραδίδοντάς τη στα κατά τόπους Γραφεία.  
 
Για την τηλεφωνική αναγγελία ζημιάς, είναι 
απαραίτητο να στείλετε στην εταιρία την 
υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος. θα τη 
βρείτε στο www.interamerican.gr. Φροντίστε, 
επίσης, να στείλετε αντίγραφο του 
διπλώματός σας και της άδειας κυκλοφορίας 
του οχήματος.
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7 λόγοι για να επιλέξετε 
ασφάλιση αυτοκινήτου
ιΝΤΕRAMERICAN

Σας προσφέρει πολλές δυνατότητες προγραμμάτων  
για να επιλέξετε.

Όλα τα προγράμματα σάς προσφέρουν πλούσιες καλύψεις. 

Σας εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Έχουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα λόγω του 
δυναμικού τρόπου τιμολόγησης.

Συμπεριλαμβάνουν Οδική Βοήθεια ή Φροντίδα ατυχήματος.

Οι διαδικασίες αποζημίωσης είναι απλές, ταχύτατες και 
ευέλικτες. 

Η INTERAMERICAN σάς εξασφαλίζει με κύρος, με αξιοπιστία  
και με την υποστήριξη του Ομίλου ACHMEA, ενός από τους  
ισχυρότερους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

1

2
3
4

5
6

7

Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!

Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας

Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών:

Επισκεφτείτε μας στο:
www.interamerican.gr

Βρείτε μας στα Social Media:
Facebook.com/interamerican
Twitter.com/interamericangr
Youtube.com/interamericangr

Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας:
1010 Τηλεφωνική Γραμμή Υγείας
1158 Οδική Βοήθεια

Τηλ.: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008

LinkedIn.com/company/interamerican


