ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Γιατί η ασφάλεια του σ̟ιτιού σας, δεν είναι µια α̟λή υ̟όθεση...
Το σ̟ίτι είναι µια λέξη ̟ου σηµαίνει ξεχωριστά
̟ράγµατα για τον καθένα. Περικλείει αµέτρητες
έννοιες και συναισθήµατα.
Είναι ο ̟ροσω̟ικός µας χώρος, το σηµείο αναφοράς
µιας οικογένειας και τις ̟ιο ̟ολλές φορές το
δηµιούργηµα κό̟ων µιας ολόκληρης ζωής!
Κάθε τι ̟ου µ̟ορεί να α̟ειλήσει αυτή την
̟ραγµατικότητα µας φέρνει σε ̟ολύ δύσκολη θέση,
ωθώντας µας να ̟άρουµε µέτρα για την ̟ροστασία
της.

Ο καλύτερος τρό̟ος για να αντιµετω̟ίσουµε
ο̟οιοδή̟οτε κίνδυνο είναι η ̟ρόληψη. Η ασφάλιση
µας είναι ουσιαστική λύση και η Εθνική Ασφαλιστική
φροντίζει για αυτό, µε την ̟αροχή ολοκληρωµένων
̟ρογραµµάτων
̟ου
εξασφαλίζουν
α̟οτελεσµατικά την κατοικία µας, α̟ό κινδύνους
̟ου την α̟ειλούν και εµάς α̟ό τις δυσάρεστες
συνέ̟ειες τους.
1. Α̟λή Ασφάλιση Κατοικίας
2. Ολική Ασφάλιση Κατοικίας
3. Προνοµιακή Ασφάλιση Κατοικίας
4. Ασφάλιση Κατοικίας Smart
Τέσσερις ε̟ιλογές για να ̟ροστατεύσετε κάτι
µοναδικό για εσάς και την οικογένειά σας.

∆ωρεάν Εθνική Φροντίδα Κατοικίας...
Ε̟ειδή η Εθνική φροντίζει ώστε τα ασφαλιστήρια Ολικής και Προνοµιακής Ασφάλισης Κατοικίας να είναι
χρήσιµα στην καθηµερινή «ζωή» του σ̟ιτιού σας, τα ενισχύει µε το ̟ρόγραµµα «Εθνική Φροντίδα Κατοικίας».
Το ̟ρόγραµµα αυτό ̟αρέχεται δωρεάν µε το βασικό
ασφαλιστήριο και ̟ροβλέ̟ει την άµεση ̟αροχή
βοήθειας µε τους κατάλληλους τεχνικούς, σε 24ωρη
βάση, ̟ροσφέροντας τεχνική βοήθεια για:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Κλειδαριές
Υαλο̟ίνακες
Προσωρινή TV, DVD, Video
Υ̟ηρεσίες φύλαξης σε ̟ερι̟τώσεις ̟υρκαγιάς,
έκρηξης, ̟ληµµύρας ή κλο̟ής
Καθαρισµός ζηµιωθέντος χώρου
Μεταφορά Ε̟ί̟λων
Φύλαξη ε̟ί̟λων ή άλλων ̟ροσω̟ικών
αντικειµένων
∆ιαµονή του ασφαλισµένου σε ξενοδοχείο
Α̟οστολή Ασθενοφόρου
Ε̟είγουσα ε̟ιστροφή του ασφαλισµένου στην
κατοικία του
∆ιαβίβαση ε̟ειγόντων µηνυµάτων

Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες καλέστε στο

Και όλα αυτά µε ένα α̟λό τηλεφώνηµα στο
εξειδικευµένο τηλεφωνικό κέντρο, µετατρέ̟οντας το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο σας και την Εθνική
Ασφαλιστική σε συµ̟αραστάτη σας σε σχεδόν κάθε
̟ρόβληµα ̟ου µ̟ορεί να αντιµετω̟ίζετε.

22 841000

ή σε ο̟οιοδή̟οτε συνεργάτη της Εταιρίας σε όλη την Κύ̟ρο ή ο̟οιοδή̟οτε κατάστηµα της Εθνικής
Τρά̟εζας της Ελλάδος (Κύ̟ρου). Μ̟ορείτε να διευθετήσετε µια συνάντηση µε τους ειδικούς συνεργάτες της
Εταιρίας ̟ου θα σας συµβουλεύσουν για τον ̟ιο σωστό τρό̟ο ασφάλισης της Κατοικία σας!

4 ̟ρογράµµατα ασφάλισης κατοικίας
Πίνακας καλύψεων

Α̟λή

Ολική

Προνοµιακή

Smart

Πυρκαγιά, Φωτιά

√

√

√

√

Κεραυνός

√

√

√

√

Έκρηξη

√

√

√

Κλο̟ή ή α̟ό̟ειρα κλο̟ής ̟ου συνδέεται µε βίαια έξοδο ή είσοδο

√

√

Κλο̟ή ή α̟ό̟ειρα κλο̟ής χωρίς ̟αραβίαση
Υ̟ερχείλιση δεξαµενών / Σκάσιµο Σωλήνων

√
√

∆ιαρροή Καυσίµων

√

√

√

Πτώση Αερο̟λάνων

√

Πτώση ∆ένδρων ή Κλάδων

√

√

√

Πρόσκρουση Οχήµατος ή Ζώου

√

√

√

Σεισµός

√

√

√

Πληµµύρα, Θύελλα, Καταιγίδα

√

√

√

Οχλαγωγία Α̟εργία, Κακόβουλες Ενέργειες

√

√

√

Κα̟νός

√

Μετακίνηση Ερει̟ίων

√

√

Έξοδα Α̟οκατάστασης (συµµόρφωσης ̟ρος τους νόµους και

√

√

Α̟ώλεια Ενοικίου

√

√

Έξοδα Μεταστέγασης

√

√

Τυχαία ζηµιά σε υ̟όγειες σωλήνες νερού, ηλεκτρικά και
τηλεφωνικά καλώδια

√

√

Θραύση Υαλο̟ινάκων

√

√

Έξοδα Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων

√

√

κανονισµούς ∆ηµοτικής ή Το̟ικής Αρχής)

Ηλιακός Θερµοσίφωνας, ∆ορυφορικές, Κεραίες Τηλεοράσεων
Μηχανήµατα Εξωτερικών Χώρων
Ε̟έκταση Ακατοίκητου
Θάνατος α̟ό Ατύχηµα
Αστική Ευθύνη

√
√

√

Βραχυκύκλωµα συνέ̟εια κεραυνού

√

Έξοδα ̟ροσδιορισµού βλάβης σωλήνων

√

Πυρκαγιά α̟ό δάσος
√ Περιλαµβανόµενο

√

Προαιρετικό

√

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ
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ΜΙΚΡΕΣ

1.

Κλειδώστε όλες τις ̟όρτες και τα ̟αράθυρα όταν
φεύγετε α̟ό το σ̟ίτι.

2.

Μην αφήνετε εφεδρικά κλειδιά µέσα σε
κάτω α̟ό το χαλάκι της ̟όρτας.

3.

Ο εξωτερικός φωτισµός είναι ένας καλός α̟οτρε̟τικός
̟αράγοντας.

4.

Εξετάστε την εγκατάσταση συναγερµού ασφαλείας ή
το̟οθετήστε εάν δεν έχετε.

5.

Ο ̟υροσβεστήρας θεωρείται α̟αραίτητος για το σ̟ίτι
σε ̟ερί̟τωση ̟υρκαγιάς, για το λόγο αυτό θα ̟ρέ̟ει
να συντηρείται τακτικά.

6.

Πριν φύγετε α̟ό το σ̟ίτι σας, ελέγξτε αν υ̟άρχουν
αναµµένες οικοσυσκευές, εστίες ή καντήλια.

7.

Προσ̟αθήστε να α̟οφεύγετε τον ̟ρογραµµατισµό
συσκευών για έναρξη λειτουργίας όσο α̟ουσιάζετε α̟ό
το σ̟ίτι.

8.

Μην αφήνετε τις συσκευές σας σε κατάσταση
αναµονής, χρησιµο̟οιείτε το ̟λήκτρο on/off ̟ου
βρίσκεται ε̟άνω στη συσκευή.

9.

Α̟οσυνδέστε α̟ό την ̟ρίζα τον φορτιστή των
ηλεκτρονικών συσκευών, όταν δεν τον χρησιµο̟οιείτε.

10.

Ο συχνός καθαρισµός των υδρορροών α̟ό φύλλα, σε
̟ερί̟τωση βροχό̟τωσης, α̟οτρέ̟ει τον κίνδυνο
̟ληµµύρας.
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