AIG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ - ΠΟ∆ΗΛΑΤώ
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερος κόσµος επιλέγει το ποδήλατο για τις καθηµερινές του µετακινήσεις.
Αποτελεί µια πιο ευέλικτη, οικονοµική αλλά και οικολογική εναλλακτική λύση, καθώς και µέσο άθλησης και αναψυχής.
Ωστόσο, τα αυξανόµενα κρούσµατα κλοπών αλλά και ο κίνδυνος των απρόβλεπτων ατυχηµάτων είναι δυνατό να
στερήσουν σε κάθε ποδηλάτη την χαρά για άσκηση και την άνεση στην µετακίνηση.

Η AIG µε το
ΠΟ∆ΗΛΑΤώ, το
πρωτοποριακό
πρόγραµµα ασφάλισης
ποδηλάτου, επιτρέπει
στους ασφαλισµένους
να συνεχίζουν να
απολαµβάνουν κάθε
τους εξόρµηση

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Με ένα ελκυστικό πακέτο καλύψεων, το ΠΟ∆ΗΛΑΤώ προστατεύει τόσο τον ποδηλάτη όσο και το ίδιο το ποδήλατο
από µία σειρά καθηµερινών κινδύνων.
Κλοπή του ποδηλάτου
Αποζηµιώνουµε την ολική κλοπή του ποδηλάτου από το σπίτι, το αυτοκίνητο, την αποθήκη ή το γκαράζ. Προϋπόθεση
είναι να ήταν κλειδωµένος ο χώρος (ή το αυτοκίνητο) στο οποίο φυλασσόταν το ποδήλατο, να υπάρχουν ίχνη διάρρηξης
και να έχει γίνει αναφορά του συµβάντος στην αστυνοµία.
Ίδιες ζηµίες του ποδηλάτου
Καλύπτουµε κάθε τύπου ζηµιά που θα υποστεί το ποδήλατό κατά τη χρήση ή τη µεταφορά του και επηρεάζει τη
λειτουργία του.
Οδική βοήθεια
Πανελλαδική & 24ωρη κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήµατος, η οποία εξασφαλίζει τη µεταφορά του ποδηλάτου
σε κάποιο συνεργείο ή στο σηµείο εκκίνησης, π.χ. το σπίτι του ασφαλισµένου
Αστική ευθύνη
Καλύπτονται οι σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές τρίτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, µέχρι και
το ποσό των €50,000

Σηµαντική Σηµείωση: Το περιγραφόµενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A. (AESA). Η AESA είναι ασφαλιστική επιχείριση µε
αριθµό µητρώου εταιρείας Β 218806 του Εµπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεµβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 3 5
D Aνenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourq, http://www.oiq.lu/.
Η AIG Europe S.A. είναι εγκεκριµένη από το Υπουργείο Οικονοµικών του Λουξεµβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 7 bouleνard Joseph 11, L-1840
Luxembourq, GD de Luxembourq, Τπλ.: (+352) 22 69 11 - l, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. Η AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδας) είναι εγκατεστηµένη επί της
Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, Α Φ Μ 996898851, ∆ΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.
Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις τnς εκάστοτε ασφαλιστικής σύµβασης.

Υποκατάστηµα Ελλάδας
Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Τηλέφωνο: 210 81 27 600, Fax: 210 80 27 189
Γραφεία Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία, Τηλέφωνο: 2310 474 999, Fax: 2310 474 990
info.Gr@aig.com www.aig.com.gr

Κάλυψη προσωπικού ατυχήµατος
Σε περίπτωση ατυχήµατος του ποδηλάτη που θα προκληθεί κατά την οδήγηση του ασφαλισµένου
ποδηλάτου, αποζηµιώνουµε για:
Ιατροφαρµακευτικές δαπάνες έως €1.000 (Απαλλαγή €50 για κάθε ζηµία)
Οπτική Βλάβη µέχρι €500 (Καλύπτουµε τα έξοδα αντικατάστασης, επισκευής ή αγοράς γυαλιών ή φακών
επαφής)
Οδοντική βλάβη µέχρι €500 (Καλύπτουµε τα έξοδα αποκατάστασης στην οδοντοστοιχία του ποδηλάτη)
Επίδοµα χρήσης κράνους €2.000 (Αποζηµιώνουµε επιπλέον ποσό σε περίπτωση θανάτου ή µόνιµης ολικής
ανικανότητας, εφόσον ο ποδηλάτης φορούσε κατά τη διάρκεια του ατυχήµατος, σωστά δεµένο, προστατευτικό
κράνος ποδηλάτου, το οποίο πρέπει να πιστοποιείται από την αστυνοµία)
Απώλεια ζωής από ατύχηµα: €10.000
Κόστος και Απαλλαγές
Αξία ποδηλάτου

Ασφάλιστρο

Απαλλαγή κλοπής – ως %
επί της ασφαλιζόµενης αξίας
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Ιδίων ζηµιών
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€30
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€60
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10%
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€1501-€3000

€146,37

10%

€250

Ηλικία ποδηλάτου,
ανταλλακτικών και βελτιώσεων

Ποσοστό παλαιότητας
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Η εταιρεία
µπορεί να επιλέξει αν θα
Ίδιες ζηµιές που έχουν προκύψει επειδή ο ασφαλισµένος
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το ποδήλατο
δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή,
∆ιαδικασία Ασφάλισης
από κατασκευαστικό λάθος ή ελάττωµα
Συµµετοχή σε αγώνες ή επιδείξεις
Υπολογισµός της τρέχουσας εµπορικής αξίας
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Συµπλήρωση και αποστολή της αίτησης
Η
εταιρεία
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ασφάλισης στην AIG
περίπτωση
που
το ποδήλατο βρίσκεται σε ενοικίαση
Μαζί µε την αίτηση θα πρέπει να σταλεί και
φωτογραφία του ποδηλάτου
Για το σύνολο των καλύψεων, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων παρακαλώ ανατρέξτε στους όρους του προγράµµατος.
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Καλύπτουµε κάθε τύπου ζηµιά που θα υποστεί το ποδήλατό κατά τη χρήση ή τη µεταφορά του και επηρεάζει τη
λειτουργία του.
Σηµαντικές Εξαιρέσεις
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα

