ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
[ 6 προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου ]

Για να είναι κάθε σας διαδρομή ξέγνοιαστη...
Η

Εθνική

Ασφαλιστική

προσφέρει

προγράμματα ασφάλισης του

6 ιδανικά

αυτοκινήτου σας,

δίνοντας σας τη δυνατότητα να επιλέξετε αυτό που
ικανοποιεί τις δικές σας ανάγκες.

√ Ευθύνη Έναντι Τρίτου - Κλασικό
√ Ευθύνη Έναντι Τρίτου - Smart
√ Ευθύνη Έναντι Τρίτου Πυρός & Κλοπής- Κλασικό
√ Περιεκτική Ασφάλιση - Κλασικό
√ Περιεκτική Ασφάλιση - Smart
√ Ολική Ασφάλιση - Κλασικό

Μερικές από τις καλύψεις που περιλαμβάνουν τα
προγράμματα μας είναι:
Υλικές ζημιές λόγω τροχαίου ατυχήματος

Κύριο χαρακτηριστικό των προϊόντων ασφάλισης

Τραυματισμούς λόγω τροχαίου ατυχήματος

αυτοκινήτου, είναι ότι ο κάθε πελάτης μπορεί να

Ζημιές που προκαλούνται στο όχημα από φυσικά
φαινόμενα

επιλέξει από ένα ευρύ φάσμα καλύψεων και να
διαμορφώσει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις
ασφαλιστικές του ανάγκες ανά καλυπτόμενο όχημα.

Οδήγηση άλλου οχήματος του ιδίου τύπου και
κατηγορίας
Οδήγηση από οποιοδήποτε οδηγό ηλικίας 23-70
ετών

Η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει επιπλέον δύο υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε* σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ειδικοί συνεργάτες της εταιρείας μας θα είναι κοντά σας σε σύντομο χρονικό
διάστημα, για να σας παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια ό,τι κι εάν συμβεί ή ακόμα και για επιτόπου
εξυπηρέτηση ή/και επιδιόρθωση.
Εθνική Οδική Ασφάλεια — Σε 24ωρη βάση με ένα
απλό

τηλεφώνημα

θα

έχετε

στο

πλευρό

σας,

24/365

συνεργάτες της εταιρείας μας, έτοιμους να σας
βοηθήσουν

σε

περίπτωση

ατυχήματος

ή

ακινητοποίησης του αυτοκινήτου σας.

77 77 86 06

Υπηρεσία Ανεμοθωράκων — Σε περίπτωση ζημίας
στον ανεμοθώρακα ή στα παράθυρα του αυτοκινήτου
σας, τηλεφωνείστε στην υπηρεσία μας και θα
εξυπηρετηθείτε

εντός

24ωρων,

με

Ώρες γραφείου & Σάββατο
μέχρι τις 13:00

επιτόπου

επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τους, όπου κι’ αν
βρίσκεστε.

7000 71 51
22841000

Τηλεφωνήστε στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας μας
ή σε οποιοδήποτε συνεργάτη της Εταιρίας σε όλη την Κύπρο ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου). Μπορείτε να διευθετήσετε μια συνάντηση με τους ειδικούς συνεργάτες της
Εταιρείας που θα σας συμβουλεύσουν για τον πιο σωστό τρόπο ασφάλισης του οχήματος σας.
* εάν περιλαμβάνετε στο ασφαλιστήριο που έχετε συνάψει.

Ασφαλιστικά Προγράμματα Οχημάτων
Ευθύνη Έναντι Τρίτου
Κλασικό

Smart

Έναντι Τρίτων
Πυρός &
Κλοπής
Κλασικό

Υλική Ζημιά σε Τρίτους €1.120,000 και
για θάνατο ή τραυματισμό €33.540,000

√

√

√

√

√

√

Οδήγηση άλλου οχήματος του
ιδίου τύπου και κατηγορίας1

√

√

√

√

√

√

Οδική Βοήθεια2

√

Προαιρετικό

√

√

Προαιρετικό

√

Φροντίδα Ατυχήματος

√

√

√

√

√

√

Κάλυψη πέραν της οδού

√

√

√

√

√

√

√ €260

√ €260

Προαιρετικό

√€3,500

√ €3,500

√ €3,500

Βασικές Καλύψεις

Θραύση Γυαλιών3

√ €260

Προσωπικά ατυχήματα4

√€3,500

Προαιρετικό
€250 / €500 / €1000

√€3,500

Περιεκτική Ασφάλιση
Κλασικό

Smart

€250 / €500 / €1000

Ολική
Ασφάλιση
Κλασικό

√ €855
√ €8,600

Ρυμουλκούμενο5

√

Προαιρετικό

√

√

Προαιρετικό

√

Ευθύνη Επιβατών

√

√

√

√

√

√

Οδήγηση από οποιοδήποτε οδηγό
ηλικίας 23-70 ετών6

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ζημιές ιδίου οχήματος

√

√

√

Κακόβουλη Ζημιά

√

√

√

Ζημιές στο όχημα από φωτιά και κλοπή

√
10 μέρες /€18

Απώλεια Χρήσης
Απώλεια Προσωπικών Αντικειμένων

√ €175

Φυσικά φαινόμενα

√

Οχλαγωγίες, απεργίες, εξεγέρσεις

√

Αντικατάσταση με καινούργιο όχημα7

√

Ασφάλιση Οδηγού

Προαιρετικό

Προστασία Ασφαλίστρων από επιβολή
επιβάρυνσης λόγω απαίτησης

Προαιρετικό

Προαιρετικό

Ίδια Ζημιά Ρυμουλκούμενου

1. Εξαιρούνται τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων πέραν των
3200 κ.ε. και τα φορτηγά.
2. Οδική Βοήθεια για οχήματα μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους.
3. Εξαιρούνται τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων πέραν των
3200 κ.ε.
4. Προσφέρεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων
και της/τους συζύγους τους (εξαιρούνται άτομα πέραν των 70 ετών).

Προαιρετικό

Προαιρετικό

Προαιρετικό

Προαιρετικό
Προαιρετικό

Προαιρετικό
Προαιρετικό

Προαιρετικό
Προαιρετικό

5. Για Ευθύνη Έναντι Τρίτων.
6. Με κανονική κατάλληλη άδεια, οδήγησης η οποία να αναγνωρίζεται
από την Κυπριακή Δημοκρατία και Ασφαλιστική Κάλυψη Οχήματος,
για τα τελευταία 5 χρόνια.
7. Ισχύει μόνον για καινούργια οχήματα, τον πρώτο χρόνο ασφάλισης.

Σημαντική Σημείωση: Το έντυπο αυτό αποτελεί μόνο περιγραφή της κάλυψης
που παρέχεται στα αντίστοιχα συμβόλαια. Το Ασφαλιστήριο και μόνο εκφράζει
την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Για το λόγο αυτό, πριν αγοράσετε την
ασφάλιση αυτή σας προτρέπουμε να ζητήσετε τα σχετικά ασφαλιστήρια από τα
γραφεία μας και αφού τα μελετήσετε, να βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούν πλήρως
τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ!

016.01.005 / 05.2016

ΑΠΛΕΣ

1.

Πριν από κάθε ταξίδι ελέγχουμε τη μηχανή, τα ελαστικά και
τα φρένα, επίσης ρυθμίζουμε το κάθισμα, το προσκέφαλο
του καθίσματος καθώς και τα καθρεφτάκια, για άνετη
οδήγηση.

2.

Μην ξεχνάτε τη χρήση της
μπροστινά και πίσω καθίσματα.

3.

Χρησιμοποιήστε τους δείκτες όχι μόνο όταν θέλετε να
στρίψετε αλλά και όταν θέλετε να αλλάξετε λωρίδα. Να
θυμάστε ότι ο δείκτης προειδοποιεί, δεν υποχρεώνει.

4.

Κατά την ώρα της οδήγησης κοιτάζουμε προσεκτικά μέχρι
το τέλος του δρόμου και εντοπίζουμε τυχόν εμπόδια πριν
ακόμα τα συναντήσουμε και κάνουμε συχνούς ελέγχους από
τους καθρέφτες. Ο οδηγός πρέπει να λειτουργεί σαν
παίκτης του σκάκι, προβλέποντας τις κινήσεις των άλλων οδηγών και τις δικές του αντιδράσεις.

5.

Στατιστικές έδειξαν ότι χρησιμοποιώντας το κινητό κατά
την ώρα της οδήγησης τετραπλασιάζεται ο κίνδυνος να
εμπλακείτε σε ατύχημα, το ίδιο ισχύει και όταν μιλάτε με
hands free ή ανοικτή ακρόαση.

6.

Όταν αισθάνεστε νυσταγμένοι μη συνεχίζετε να οδηγείτε.
H υπνηλία είναι ο συναγερμός του οργανισμού ότι
«τελειώνουν» τα καύσιμα.

7.

Ή οδηγούμε ή καπνίζουμε, τα δύο δεν συμβαδίζουν!

8.

Μην καταναλώνετε αλκοολούχα ποτά πριν από τη οδήγηση.

9.

Έχουμε πάντα στο αυτοκίνητο κουτί πρώτων βοηθειών,
πυροσβεστήρα και πινακίδα κινδύνου (τρίγωνο).

10.

Ενημερωθείτε για τον σωστό τρόπο (ηλικία, βάρος, ύψος)
μεταφοράς των παιδιών από τα βιβλία οδηγιών χρήσης που
διαθέτουν όλα τα αυτοκίνητα.

ζώνης

ασφαλείας

στα
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