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Τα παρακάτω προγράμματα εξασφαλίζουν τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων οχημάτων: 

CAR RENT 

Καλύψεις RENT Simple RENT Value 

Αστική Ευθύνη  ✔ ✔ 
Σ.Β 1220000 ✔ ✔ 
ΥΖ 1220000 ✔ ✔ 
Πυρός ✔ ✔ 
Νομική Προστασία ✔ ✔ 
Οδική Βοήθεια Π.Κ Π.Κ 
Κλοπή Ολική & Μερική  - ✔ 
Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα ✔ ✔ 
Προστασία BONUS MALUS ✔ ✔ 
Αστική Ευθύνη εντός φυλασ. χώρων ✔ ✔ 
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά και/ή έκρηξη ✔ ✔ 
Φροντίδα Ατυχήματος ✔ ✔ 
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού ✔ ✔ 
Φυσικά Φαινόμενα & Θεομηνίες - - 
Θραύση  Kρυστάλλωv Π.Κ. ✔ 
Αστική Ευθύνη κατά τη Μεταφορά ✔ ✔ 
Κάλυψη Χαλαζιού - - 
Αστική Ευθύνη από διαρροή υγρών ✔ ✔ 
Κάλυψη Υ.Ζ. από Τρ. Ενέργειες /πολιτικές ταραχές 
/κακοβ. ενέργειες - - 
Αστική Ευθύνη Πορθμείου ✔ ✔ 

Κάλυψη συστήματος Ήχου και πλοήγησης - ✔ 

Ίδιες Ζημίες (Απαλλαγή € 500) - - 

Πολιτική ασφάλισης ενοικιαζόμενων Οχημάτων 
 

user
Groupama



MOTO RENT  

Καλύψεις MOTO RENT Simple 

Αστική Ευθύνη  ✔ 

Σ.Β 1220000 ✔ 

ΥΖ 1220000 ✔ 

Νομική Προστασία Π.Κ. 

Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα ✔ 

Προστασία BONUS MALUS ✔ 

Αστική Ευθύνη εντός φυλασ. χώρων ✔ 

Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά και/ή έκρηξη ✔ 

Φροντίδα Ατυχήματος ✔ 

Αστική Ευθύνη από διαρροή υγρών ✔ 

Αστική Ευθύνη Πορθμείου ✔ 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Καλυπτόμενα ενοικιαζόμενα οχήματα μέχρι 5 θέσεις 

Επασφάλιστρο 20% για οχήματα 7 θέσεων  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 1α μήνα (μόνο για αυτοκίνητα) , 3ης μήνες, 4ης   μήνες, 6η μήνες, 12α 

μήνες. 

ΌΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

• Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων γίνεται ανάλογα με την περιοχή κίνησης των 

οχημάτων 

• Αποδεκτά είναι τα διπλώματα όλων των χωρών. Προϋπόθεση για αυτά που δεν 

ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι κάτοχοί τους να έχουν τουριστική Visa 

• Στόλος θεωρείται αριθμός άνω των 150 οχημάτων και η τιμολόγηση θα γίνεται 

μόνο από την εταιρεία. 

• Για το πακέτο Value και οποιαδήποτε προαιρετική κάλυψη ο αριθμός πλαισίου 

είναι υποχρεωτικό πεδίο. 

• Ο ενοικιαστής του οχήματος θα πρέπει να είναι άνω των 20 ετών και να κατέχει 

άδεια οδήγησης για περισσότερο από 12 μήνες.  

 

 ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ : 

ΜΥΚΟΝΟΣ (για μηχανές)   84600 

ΜΑΛΙΑ ΗΡΑΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  70007 

ΚΑΒΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ   49080 

ΦΑΛΗΡΑΚΙ – ΡΟΔΟΣ   85100 

ΛΑΓΑΝΑΣ- ΖΑΚΥΝΘΟΣ   29092 

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ – ΚΩΣ   85302 

ΠΑΡΟΣ (για μηχανές)   84400 
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ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

1. Οχήματα άνω των 8 θέσεων 

2. Οχήματα τύπου buggy 

3. ATV/Γουρούνες 

 

ΠΡ.ΠΡΑΞΕΙΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ 

• Ακύρωση συμβολαίων γίνεται μόνο σε εξάμηνα και ετήσια συμβόλαια, δε δύναται 

ακύρωση για οποιαδήποτε άλλη διάρκεια ασφάλισης, παρά μόνο σε περίπτωση 

μεταβίβασης ή κατάθεση πινακίδων. 

• Δεν προστίθεται συμπληρωματική κάλυψη κατά την διάρκεια του συμβολαίου. 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

• Αποστολή άδειας κυκλοφορίας 

• Τρόπος πληρωμής και προμήθεια όπως αναγράφεται στην σύμβαση σας. 

• Η ανάθεση ασφάλισης, γίνεται μόνο μετά από έγγραφη αποδοχή του 

ασφαλισμένου.  
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