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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ  

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ   

 

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 

Οι καλύψεις που προσφέρονται στο ομαδικό σχέδιο ασφαλιστικής κάλυψης των 

υποστατικών των πελατών του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης αναφέρονται 

πιο κάτω: 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΠΟΣΑ( EXCESSES) 

Πυρκαγιά περιλαμβάνεται Αυτανάφλεξη, 

Κεραυνός και Έκρηξη (οικιακή) 

 

200 ΕΥΡΩ 

 

Έκρηξη (Ευρεία) 

 

200 ΕΥΡΩ 

 

Σεισμός ή Ηφαιστιογενής Έκρηξη 

 

1% στην ασφαλισμένη αξία 

Διαφυγή νερού από οποιοδήποτε 

ντεπόζιτο, συσκευή ή σωλήνα 

 

200 ΕΥΡΩ 

 

Θύελλα, Καταιγίδα και Πλημμύρα 

 

200 ΕΥΡΩ 

Πρόσκρουση από οποιοδήποτε Όχημα ή 

Ζώο 

 

200 ΕΥΡΩ 

 

Κακόβουλη Ζημιά 

 

200 ΕΥΡΩ 

Οχλαγωγίες, Απεργία, Ανταπεργία,  

Εργατικές και Πολιτικές Αναταραχές 

 

200 ΕΥΡΩ 

Αεροσκάφη ή άλλες ιπτάμενες συσκευές 

ή αντικείμενα που πέφτουν από αυτά. 

 

200 ΕΥΡΩ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Παρακαλούμε ελέγξετε και βεβαιωθείτε ότι τα δηλωμένα Ασφαλισμένα Ποσά 

αντιπροσωπεύουν  την πραγματική αξία της περιουσίας σας και όχι μόνο του ποσού 

του δανείου σας και ότι σε συνάρτηση με την κάλυψη του Συμβολαίου σας είναι 

ορθά, δηλαδή πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάλυψη με βάση την αξία αποζημίωσης ότι 

τα Ασφαλισμένα ποσά αντιπροσωπεύουν την αξία της περιουσίας μείον την 

παλαιότητα. 
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Τυχόν αλλαγές στην χρήση, προσθήκες η μετατροπές στο κτίριο /οικοδομή πρέπει να 

ενημερώνετε αμέσως την εταιρεία στο τηλέφωνο επικοινωνίας των πελατών του  

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 70009393. 

Με γνώμονα την Ασφαλιστική Αρχή επισύρεται η προσοχή σας ότι οι Δηλώσεις σας 

θεωρούνται ότι είναι ορθές, πλήρες και αληθές και σ’ αυτές βασίζεται οποιαδήποτε 

Ασφαλιστική Κάλυψη. 

Διευκρινίζεται ότι οποιεσδήποτε καλύψεις ζητηθούν είτε ως νέα ασφαλιστήρια είτε 

ως ανανεώσεις καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές , τίθονται σε εφαρμογή από την 

ημέρα που γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία και όχι από την ημέρα υπογραφής 

της σχετικής Πρότασης Ασφάλισης ή άλλο σχετικό έγγραφο. 

Είναι προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος διατηρεί την περιουσία του σε καλή 

κατάσταση, και λαμβάνει τα πρέποντα μέτρα αποφυγής ζημιών. 

Οι καλύψεις, οι όροι και οι εξαιρέσεις του σχετικού Συμβολαίου είναι διατυπωμένα 

στο βασικό Ασφαλιστήριο το οποίο έχει το αρμόδιο πρόσωπο του Ο.Χ.Σ. και η δική 

σας κάλυψη θα βασίζεται απόλυτα τόσο στην πρόταση την οποία έχετε συμπληρώσει, 

η θα συμπληρώσει  καθώς και το εν λόγω βασικό Ασφαλιστήριο , αντίγραφο του 

οποίου μπορείτε να προμηθευτείτε από τον  Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 

Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει: 

 Ζημιά που προκαλείται από φυσική φθορά και παλαιότητα, σταδιακή 

αλλοίωση, ζωύφια και σκόροι. 

 

 Ζημιά που προέρχεται από βαθμιαία υγρασία και μούχλα. 

 

 Ζημιά που προκαλείται από ελαττωματικά υλικά, κακοτεχνία ή από 

ελάττωμα ή παράλειψη στο σχέδιο ή στις προδιαγραφές. 

 

 Ζημία που προκαλείται από νερά της βροχής ή από νερά που διαφεύγουν 

λόγω  έλλειψης ανεπαρκούς μόνωσης τοίχων και ορόφων ή και που 

εκβάλλονται ή διαρρέουν από σωλήνα ή άλλη εγκατάσταση λόγω φυσικής 

φθοράς, διάβρωσης, οξείδωσης ή σκουριάσματος. 

 

 Ζημία που προκαλείται από συστήματα αποχετεύσεως ή εγκαταστάσεων 

όπου ο Ασφαλισμένος δεν έχει κανένα απολύτως έλεγχο όπως τα συστήματα 

αποχετεύσεως των Δήμων ή/και  άλλων Αρχών/Οργανισμών. 


