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Περισσότερη οικονομία, περισσότερες επιλογές



Ζούμε στην πιο σεισμογενή περιοχή 
της Ευρώπης. Το 2016, έχουν 
σημειωθεί στον ελληνικό χώρο 54
σεισμοί με μέγεθος πάνω από 4 
ρίχτερ.

54 σεισμοί
πάνω από
4 ρίχτερ

17.389 αστικές
πυρκαγιές

Πέρα από τις δασικές πυρκαγιές, οι 
αστικές πυρκαγιές που προέρχονται 
από ατυχήματα, βραχυκυκλώματα ή 
αμέλεια, αποτελούν έναν πολύ 
συνηθισμένο κίνδυνο. 17.389 αστικές 
πυρκαγιές σημειώθηκαν το 2016, 
σύμφωνα με στοιχεία της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι 
πλέον συχνά στη χώρα μας. Η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία το 2016 
έλαβε μέρος σε 3.271 περιστατικά 
για απάντληση υδάτων.

3.271 αντλήσεις
νερών

Το 2016 σημειώθηκαν 75.083
κλοπές-διαρρήξεις, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

75.083
κλοπές

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
το σπίτι σας έχει ανάγκη από 
προστασία.
Στη σημερινή εποχή, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι 
σας έχουν αυξηθεί. Ταυτόχρονα το κόστος για την 
αποκατάσταση πιθανών ζημιών μπορεί να φτάσει σε 
υψηλά επίπεδα. Στο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η 
εκταμίευση χρημάτων δεν είναι εύκολη ενώ οι δυνατότητες 
για χορήγηση τραπεζικού δανείου είναι περιορισμένες. Η 
ανάγκη να προστατεύσετε αυτό το σημαντικό περιουσιακό 
στοιχείο είναι πραγματική και άμεση. 



BASIC 
Βασική κάλυψη

Για εσάς που επιθυμείτε οικονομική ασφάλιση και προστασία του σπιτιού σας από τον 
κίνδυνο της φωτιάς.

CLASSIC 
Πλούσια κλασική κάλυψη

Για εσάς που επιθυμείτε οικονομική κάλυψη, για μια σειρά από τους πιο 
συνηθισμένους κινδύνους, όπως φωτιά, έκρηξη, πράξεις βίας, καιρικά φαινόμενα κ.ά. 

EXTRA
Διευρυμένη κάλυψη 

Ένα πρόγραμμα με προσιτό κόστος, που επιπλέον σας εξασφαλίζει και σε περίπτωση 
κλοπής και καλύπτει την ευθύνη σας απέναντι σε τρίτους.

TOTAL
Πλήρης κάλυψη

Σχεδιασμένο για υψηλές απαιτήσεις, σας εξασφαλίζει με τον πιο σύγχρονο και 
ολοκληρωμένο τρόπο, καθώς προστατεύει το σπίτι σας και εσάς από κάθε πιθανό 
κίνδυνο και σας καλύπτει για κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Περισσότερη οικονομία, περισσότερες επιλογές
με τα νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας 
INTERAMERICAN HOME 
Τα νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME σας δίνουν τη δυνατότητα να 
ασφαλίσετε το σπίτι σας με οικονομία, με ευελιξία και με πολλές επιλογές. Σας προσφέρουν καλύψεις 
που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει 
στο βαθμό προστασίας που επιθυμείτε και στις οικονομικές σας δυνατότητες. 
Η INTERAMERICAN σας προσφέρει 4 προγράμματα ασφάλισης κατοικίας με ιδιαίτερα οικονομικά 
ασφάλιστρα, προσιτά για όλους.  
Με τα προγράμματα INTERAMERICAN HOME, έχετε τη σιγουριά ότι σε μια δυσάρεστη περίπτωση 
η INTERAMERICAN βρίσκεται δίπλα σας για να σας βοηθήσει να επιστρέψετε στους φυσιολογικούς 
ρυθμούς στο σπίτι σας και στη ζωή σας.

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας
INTERAMERICAN HOME με μια ματιά



INTERAMERICAN HOME:
Τα προγράμματα και οι καλύψεις τους BASIC CLASSIC EXTRA TOTAL

Πυρκαγιά Ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό και καπνό. √ √ √ √

Πρόσκρουση Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων 
που θα πέσουν από αυτό, πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων. √ √ √ √

Έκρηξη & ζημιές σε εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας

Ζημιές από έκρηξη. Έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής 
θέρμανσης και θερμοσίφωνα. Ζημιές σε συλλέκτες ηλιακής 
ενέργειας και ανεμογεννήτριες.

√ √ √ √

Πράξεις βίας Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες 
ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές ενέργειες. √ √ √

Καιρικά φαινόμενα Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση και 
παγετός. √ √ √

Διαρροή σωληνώσεων
Διαρροή ή / και θραύση σωληνώσεων, δεξαμενών ύδρευσης, 
θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης, εργασιών διερεύνησης 
της ζημιάς και αποκατάστασης.

√ √ √

Κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι Ασφάλιση χώρων στάθμευσης, αποθηκών και κοινόχρηστων χώρων. √ √ √

Τζάμια και καθρέπτες Θραύση εξωτερικών τζαμιών και σταθερά αναρτημένων 
καθρεπτών, έξοδα τοποθέτησης. √ √ √

Ηλεκτρικές συσκευές και 
εγκαταστάσεις

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου, 
βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών, ζημιές ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και σχετικού εξοπλισμού.

√ √ √

Καταστολή ζημιάς – Καθαρισμός Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, 
κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά. √ √ √

Προσωπικό ατύχημα Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη 
Μερική Ανικανότητα, δαπάνες αποκατάστασης υγείας. √ √ √

Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο 
ζημιογόνο γεγονός

Δαπάνες μεταστέγασης σε άλλο χώρο αν η κατοικία καταστεί 
μη κατοικήσιμη. Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου σε άλλο 
χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη. Έξοδα νομικής 
υποστήριξης. Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών.

√ √ √

Ευθύνες προς επισκέπτες, 
γείτονες, τρίτους & ιδιοκτήτη

Αστική Ευθύνη από ζημιές Πυρός, Πλημμύρας, Καιρικών 
Φαινομένων και Διαρροής Σωληνώσεων. Γενική Αστική Ευθύνη 
εκτός Πυρός, Πλημμύρας, Καιρικών Φαινομένων και Διαρροής 
Σωληνώσεων. Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη.

√ √

Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου, ζημιές στο 
περιεχόμενο ή / και κτίριο από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας, 
κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή μετά από ζημιά.

√ √

Ασφάλιση εκτάκτου περιεχομένου 
& δώρων Δώρα Χριστουγέννων, βάπτισης, γάμου. √ √

Οικονομική στήριξη οικογένειας 
μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο 
γεγονός

Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού σε περίπτωση φυσικής 
καταστροφής κατοικίας ή απώλειας εργασίας λόγω φυσικής 
καταστροφής επιχείρησης, στην οποία εργάζεται κάποιο μέλος 
της οικογένειας. Καλύπτονται οι λογαριασμοί ΔΕΗ, σταθερής 
τηλεφωνίας και ύδρευσης. Δόση στεγαστικών δανείων μέχρι 
6 μήνες. Δόση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων 
έως 6 μήνες. Απώλεια ενοικίου μέχρι 12 μήνες (για ιδιοκτήτη). 
Πληρωμή ενοικίου μέχρι 6 μήνες (για ενοικιαστή).

√

Ψυχολογική στήριξη οικογένειας Κάλυψη εξόδων ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου σε περίπτωση 
ολικής καταστροφής ή ληστείας. √

Ασφάλιση κατοικιδίων Αμοιβή κτηνιάτρου, δαπάνες νοσηλείας, έξοδα φιλοξενίας μετά 
από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός. √

Επέκταση ασφάλισης σε νέα 
κατοικία

Ασφάλιση ζημιών κατά τη μετακόμιση. Ασφάλιση νέας 
κατοικίας. √

Κατά παντός κινδύνου

Υλικές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται 
από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός που δεν οφείλεται 
σε κατονομαζόμενο καλυπτόμενο κίνδυνο από το ασφαλιστήριο.  
Ισχύει για κατοικίες οικοδομημένες μετά το 2000.

√

Σεισμός Ζημιές από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση και τσουνάμι 
συνεπεία σεισμού.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚH ΚAΛΥΨΗ ΜΕ OΛΑ ΤΑ 
ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ



INTERAMERICAN HOME:
Μοναδικά Πλεονεκτήματα

Απλή Επιλογή Καλύψεων
Τα προγράμματα προσφέρονται σε 4 διαφορετικά πακέτα καλύψεων 
(BASIC, CLASSIC, EXTRA, TOTAL), ανάλογα με το βαθμό προστασίας που 
επιθυμείτε. Το πρόγραμμα BASIC προσφέρεται για την κάλυψη του κτιρίου 
και τα προγράμματα CLASSIC, EXTRA και TOTAL προσφέρονται για την 
κάλυψη του κτιρίου, του περιεχομένου ή και των δύο.

Ανάλογα με το είδος της κατασκευής της κατοικίας, διαμορφώνεται και 
το ύψος του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, που υπολογίζεται με βάση τα 
τετραγωνικά μέτρα:
 
Απλή   • €950 / τ.μ. για το κτίριο 
Κατασκευή • €300 / τ.μ. για το περιεχόμενο

Τυπική   • €1.200 / τ.μ. για το κτίριο 
Κατασκευή • €400 / τ.μ. για το περιεχόμενο

Πολυτελής  • €1.600 / τ.μ. για το κτίριο 
Κατασκευή  • €600 / τ.μ. για το περιεχόμενο

Αν δεν επιθυμείτε τον υπολογισμό με βάση τα τ.μ., μπορείτε να επιλέξετε και να 
δηλώσετε εσείς το ασφαλισμένο κεφάλαιο που επιθυμείτε.

Η Ασφάλιση Κατοικίας 
ποτέ δεν ήταν τόσο προσιτή
Τα νέα προγράμματα έχουν και πρωτοποριακό τρόπο τιμολόγησης. Οι τιμές 
τους είναι ιδιαίτερα οικονομικές και προσιτές για όλους. 
Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε εσείς το ύψος του απαλλασσόμενου 
ποσού, δηλαδή του ποσού της ζημιάς που πληρώνετε οι ίδιοι και να 
μειώσετε με αυτόν τον τρόπο τα ασφάλιστρά σας. Ακόμα μπορείτε να 
εξασφαλίσετε 5% έκπτωση, πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα.

 Απαλλαγή VIP: Καμία δική σας συμμετοχή σε περίπτωση ζημιάς.

 Απαλλαγή €750: €750 δική σας συμμετοχή σε κάθε περίπτωση ζημιάς.

 Απαλλαγή €5.000: €5.000 δική σας συμμετοχή σε κάθε περίπτωση ζημιάς.

 Απαλλαγή σεισμού: Μπορείτε να επιλέξετε το ύψος της δικής σας 
συμμετοχής, 2% ή 4% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Από €4,5
το μήνα!

Ενδεικτικό κόστος ασφάλισης 
κατοικίας 100 τ.μ., στο 
πρόγραμμα Classic με 

απαλλαγή €750, για κτίριο 
απλής κατασκευής



Οι πρωτοποριακές παροχές 
της INTERAMERICAN
Η INTERAMERICAN βρίσκεται δίπλα σας με μοναδικές παροχές και 
υπηρεσίες, όπως:

Οικονομική στήριξη
Η ΙNTERAMERICAN αναλαμβάνει την κάλυψη σημαντικών εξόδων όπως τη
δόση του στεγαστικού δανείου, την απώλεια ενοικίων (για τον ιδιοκτήτη), τις
δόσεις των πιστωτικών καρτών. Αν καταστραφεί η επιχείρηση στην
οποία εργάζεται και χάσει την εργασία του κάποιο μέλος της οικογένειας, η
ΙNTERAMERICAN εξασφαλίζει μηνιαίο ποσό για πληρωμή των λογαριασμών
της κατοικίας του.

Ευθύνες απέναντι σε τρίτους
Με την ΙNTERAMERICAN όλοι είναι ασφαλείς στο σπίτι σας, γιατί η ασφάλιση 
κατοικίας ΙNTERAMERICAN καλύπτει την ευθύνη σας απέναντι σε τρίτους.

Αλλαγή σπιτιού
Αν επιλέξετε να αλλάξετε σπίτι, η ΙNTERAMERICAN επεκτείνει την ασφάλισή σας
και στην καινούργια κατοικία, ενώ σας καλύπτει και για τις ζημιές που μπορεί να
προκύψουν στη μετακόμιση.

Ψυχολογική υποστήριξη
Η ΙNTERAMERICAN βοηθάει την οικογένεια να ξεπεράσει την τραυματική
εμπειρία σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας από καλυπτόμενους
κινδύνους ή μετά από ληστεία, αναλαμβάνοντας το κόστος της ψυχολογικής
υποστήριξης.

Κάλυψη επιπλέον εξόδων
Η ΙNTERAMERICAN σας καλύπτει για:

 Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς

 Έξοδα κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων

 Έξοδα έκδοσης αδειών, αν τυχόν χρειαστούν μετά τη ζημιά

 Έξοδα μεταστέγασης

 Έξοδα αποθήκευσης περιεχομένου μετά τη ζημιά

 Κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή

Φροντίδα για τα κατοικίδια
Η ΙNTERAMERICAN καλύπτει και τους τετράποδους συγκατοίκους σας που
μπορεί να χρειαστούν ιατρική φροντίδα ή να μετακομίσουν προσωρινά, σε 
περίπτωση ζημιάς.

Ασφάλεια δώρων
Σε εποχές, όπως τα Χριστούγεννα και σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως οι
παραμονές ενός γάμου ή μιας βάφτισης, η αξία των αντικειμένων μέσα στο σπίτι
σας αυξάνεται. Η ΙNTERAMERICAN σας εξασφαλίζει επιπλέον 10% κάλυψη για
το περιεχόμενο του σπιτιού σας τις μέρες αυτές.

Κατά παντός κινδύνου
Tο πρόγραμμα INTERAMERICAN HOME TOTAL περιλαμβάνει την κάλυψη 
κατά παντός κινδύνου (All risk) που σας εξασφαλίζει για υλικές ζημιές που 
προκαλούνται από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός, διαφορετικό από 
τους κινδύνους που ήδη καλύπτονται και αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. Είναι 
μια μοναδική παροχή που σας καλύπτει άρτια και ολοκληρωτικά. 



10 λόγοι για να επιλέξετε 
Ασφάλιση Κατοικίας 
INTERAMERICAN HOME

Ολοκληρωμένη προστασία.

Πρωτοποριακές παροχές και υπηρεσίες που διευρύνουν 
την έννοια της ασφάλισης κατοικίας.

Ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα, με δυνατότητα επιλογής 
στο ύψος του απαλλασσόμενου ποσού.

Αποζημίωση σε αξία καινούργιου, μέσα στα όρια που έχουν 
συμφωνηθεί, ανεξάρτητα από την παλαιότητα του ακινήτου 
ή/και του περιεχομένου του.

Αποζημίωση σε πρώτο κίνδυνο (χωρίς μείωση της 
αποζημίωσης σε περίπτωση υπασφάλισης), σε περίπτωση 
επιλογής ασφάλισης με βάση τα τ.μ.

Κάλυψη σημαντικών εξόδων.

Δυνατότητα για κάλυψη υλικών ζημιών που προκαλούνται 
από κάθε τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός και 
μπορεί να οφείλονται σε κίνδυνο που δεν κατονομάζεται 
από το ασφαλιστήριο (All risk).

Απλές διαδικασίες και ταχύτητα στις αποζημιώσεις.

Σαφείς και ξεκάθαροι όροι συμβολαίου χωρίς “ψιλά 
γράμματα”.

Κύρος και αξιοπιστία από την INTERAMERICAN, μία μεγάλη 
και σίγουρη εταιρία, που ανήκει στον Όμιλο ACHMEA, έναν 
από τους ισχυρότερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην 
Ευρώπη.
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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
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