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ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – HOME  ASSISTANCE  

Κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ του Αςφαλιςτθρίου παρζχεται θ Υπθρεςία HOME ASSISTANCE  οποία  
περιλαμβάνει Υπθρεςίεσ Επείγουςασ Οικιακισ Σεχνικισ Βοικειασ και υμβουλευτικι Τπθρεςία Οικιακισ 
Σεχνικισ Βοικειασ , δθλ.  

 Τπθρεςία Αποςτολισ Σεχνικών ( Connection Service ) ςε ςχζςθ με τθν Κατοικία ςασ, μζςω Εταιρείασ 
Σεχνικισ Βοικειασ που εξειδικεφεται ςτον τομζα αυτό.  

Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα παρζχονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που περιγράφονται πιο κάτω: 

1. ΟΡΙΜΟΙ 

Τπθρεςία Επείγουςασ Οικιακισ Σεχνικισ Βοικειασ (   ) EMERGENCY SERVICE

Αφορά τθν άμεςθ επζμβαςθ κακ’ όλο το 24ώρο και κατά τισ 365 θμζρεσ του χρόνου ειδικευμζνων τεχνικϊν, 

με ςκοπό τθν  ςτθν αςφαλιςμζνθ Κατοικία.  ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΠΙΚΕΤΗ ΖΗΜΙΩΝ

Η ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία  :  ΚΑΛΤΠΣΕΙ

1. το ,  ΚΟΣΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ

2. το  , κακϊσ και  ΚΟΣΟ ΣΗ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΟΤ ΣΕΧΝΙΚΟΤ

3. το .  ΚΟΣΟ ΣΩΝ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

Ο Αςφαλιςμζνοσ δεν ζχει επιπλζον επιβάρυνςθ, μζχρι το όριο τθσ κάλυψθσ, όπωσ περιγράφεται πιο κάτω. 

Τπθρεςία Αποςτολισ Σεχνικϊν (  ) CONNECTION SERVICE

Αφορά τθν αποςτολι ειδικευμζνων τεχνικϊν, ζπειτα από αίτθμα του Αςφαλιςμζνου, για ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΤΕ 

 με ςκοπό :  ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ,

 Σθν φνταξθ  για εργαςίεσ που επικυμεί να πραγματοποιιςει ο Αςφαλιςμζνοσ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ςτθν Αςφαλιςμζνθ Κατοικία . ( δθλ. Ετοιμαςία ΠΡΟΦΟΡΑ )  

Εάν θ προςφορά γίνει αποδεκτι από τον Αςφαλιςμζνο, τότε θ Εταιρεία Τεχνικισ Βοικειασ με τθν οποία 
ςυνεργαηόμαςτε, αναλαμβάνει :  

1. Σον  τθσ Εργαςίασ,  ΤΝΣΟΝΙΜΟ

2. Σθν  για τθν  τθσ για περίοδο  ( 6 ) , κακώσ και  ΕΓΓΤΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ

3. Σον  του  που ςε αυτζσ τισ περιπτώςεισ  τον Αςφαλιςμζνο. ΕΛΕΓΧΟ ΚΟΣΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ

Εταιρεία Σεχνικισ Βοικειασ 

Είναι θ εταιρεία θ οποία εξειδικεφεται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ βοικειασ, με τθν οποία 
ςυνεργαηόμαςτε, και θ οποία αναλαμβάνει τθ διαχείριςθ και τθν εκτζλεςθ των διαφόρων εργαςιϊν που 
προβλζπονται από τθν παροφςα Πρόςκετθ Πράξθ .  
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Οι ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ  ΚΑΛΤΨΕΙ για τθν  

Τπθρεςία Επείγουςασ Οικιακισ Σεχνικισ Βοικειασ (   ) EMERGENCY SERVICE

 Ο Αςφαλιςμζνοσ ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει τισ επί μζρουσ υπθρεςίεσ που περιγράφονται πιο κάτω 
μόνο μζχρι το όριο που αναφζρεται ςε κάκε μία από αυτζσ και με ανϊτατο όριο μζχρι πζντε (5) φορζσ 
ςυνολικά για όλεσ γενικά τισ καλφψεισ ανά ετιςια Περίοδο Αςφάλιςθσ :  

 1. ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

 2. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

 3. Επιδιόρκωςθ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ  

 4. Αντικατάςταςθ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ  – ΚΡΤΣΑΛΛΩΝ  

 5. ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΚΕΤΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ, ΜΑΓΝΗΣΟΚΟΠΙΟΤ (VIDEO) ι DVD 

 6. ΤΠΗΡΕΙΕ ΦΤΛΑΞΗ τθσ Αςφαλιςμζνθσ Κατοικίασ ςε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ, ΕΚΡΗΞΗ, 

ΠΛΗΜΜΤΡΑ ι ΚΛΟΠΗ 

 7. ΚΑΘΑΡΙΜΟ του ΖΗΜΙΩΘΕΝΣΟ ΧΩΡΟΤ 

 8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ και ΜΕΣΑΦΟΡΑ του  ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ τθσ κατοικίασ  

 9. ΦΤΛΑΞΗ του ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ τθσ Κατοικίασ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ  

 10. ΔΙΑΜΟΝΗ του ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ και τθσ Οικογζνειασ του ( 5 άτομα ) ςε  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ( 2 μζρεσ )  

 11. ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ 

 12. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ από το Εξωτερικό του  ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ ι τθσ υηφγου του  ςτθν ΚΑΣΟΙΚΙΑ  

 13. ΔΙΑΒΙΒΑΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ προσ ζνα ι περιςςότερα άτομα ςε περίπτωςθ ηθμιάσ  

 

Α. ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ μζχρι το όριο των €60 για κάκε περίπτωςθ, με ανϊτατο όριο τρεισ (3) 
περιπτϊςεισ ανά ετιςια Περίοδο Αςφάλιςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο Αςφαλιςμζνοσ δεν ςυμφωνιςει με τον ςυντεταγμζνο προχπολογιςμό, θ επιςκευι κα 
πραγματοποιείται από τθν Αςφαλιςτικι Εταιρεία μζχρι το αςφαλιςμζνο ποςό των €60, με τθν προχπόκεςθ ότι 
αυτό είναι δυνατόν. 

 Β. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ που προιλκε από βλάβθ ςτθν θλεκτρικι 
εγκατάςταςθ του αςφαλιςμζνου Υποςτατικοφ, θ Εταιρεία Τεχνικισ Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε 
κα αποςτείλει το ςυντομότερο δυνατόν εξειδικευμζνο τεχνικό τθσ, ο οποίοσ κα πραγματοποιεί τθν 
απαραίτθτθ επείγουςα επιςκευι για τθν αποκατάςταςθ τθσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ με τθν 
προχπόκεςθ ότι θ κατάςταςθ των εγκαταςτάςεων το επιτρζπει. 

Το κόςτοσ μετακίνθςθσ του τεχνικοφ, εργαςίασ και υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιδιόρκωςθ κα 
βαρφνουν τθν Εταιρεία μζχρι το όριο των €60 για κάκε περίπτωςθ, με ανϊτατο όριο τρεισ (3) περιπτϊςεισ ανά 
ετιςια Περίοδο Αςφάλιςθσ. 

Γ. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ :  

Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι κλοπισ κλειδιϊν ι αχριςτευςθσ τθσ κλειδαριάσ ι αδυναμίασ λειτουργίασ τθσ, θ 
Εταιρεία Τεχνικισ Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε κα αποςτζλλει το ςυντομότερο δυνατό 
εξειδικευμζνο τεχνικό τθσ, ο οποίοσ κα πραγματοποιεί τθν απαραίτθτθ επιςκευι για να διαςφαλίςει τθ 
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δυνατότθτα ειςόδου από τθν κφρια είςοδο του αςφαλιςμζνου Υποςτατικοφ και τθ ςωςτι λειτουργία τθσ 
κλειδαριάσ. 

Το κόςτοσ μετακίνθςθσ του τεχνικοφ, εργαςίασ και υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιδιόρκωςθ κα 
βαρφνουν τθν Εταιρεία μζχρι το όριο €60 για κάκε περίπτωςθ, με ανϊτατο όριο τρεισ (3) περιπτϊςεισ ανά 
ετιςια Περίοδο Αςφάλιςθσ. 

Σε περίπτωςθ που θ είςοδοσ ςτο αςφαλιςμζνο Υποςτατικό είναι αδφνατθ για κάποιον από τουσ λόγουσ που 
αναφζρονται ςτθν πρϊτθ παράγραφο πιο πάνω και εφόςον ζχει εγκλωβιςτεί κάποιο άτομο ςτο εςωτερικό του 
αςφαλιςμζνου Υποςτατικοφ, θ Εταιρεία κα αναλάβει τα ζξοδα επιςκευισ των ηθμιϊν που προκλικθκαν για 
τον απεγκλωβιςμό του ατόμου, με ανϊτατο όριο το ποςό των €520 ανά περίπτωςθ. 

Δ. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ – ΚΡΤΣΑΛΛΩΝ :  

Σε περίπτωςθ κραφςθσ υαλοπινάκων ςε εξωτερικζσ πόρτεσ ι παράκυρα θ Εταιρία Τεχνικισ Βοικειασ με τθν 
οποία ςυνεργαηόμαςτε κα αποςτζλλει το ςυντομότερο δυνατόν ζναν εξειδικευμζνο τεχνικό, ο οποίοσ κα 
πραγματοποιεί τθν αντικατάςταςθ των υαλοπινάκων που υπζςτθςαν τθ κραφςθ. Η αντικατάςταςθ κα αφορά 
κρφςταλλο ίδιασ ποιότθτασ με αυτό, που υπζςτθ κραφςθ. 

Το κόςτοσ μετακίνθςθσ του τεχνικοφ, εργαςίασ και υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιδιόρκωςθ κα 
βαρφνουν τθν Εταιρεία μζχρι το όριο €60 για κάκε περίπτωςθ, με ανϊτατο όριο τρεισ (3) περιπτϊςεισ ανά 
ετιςια Περίοδο Αςφάλιςθσ. 

Ε. ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΚΕΤΗ ΦΑΞ, ΦΟΡΗΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ, ΚΙΝΗΣΟΤ 

Σε περίπτωςθ απϊλειασ λόγω πυρκαγιάσ ζκρθξθσ, πλθμμφρασ κλοπισ ι απόπειρασ κλοπισ ςτο αςφαλιςμζνο 
Υποςτατικό, θ Εταιρεία Τεχνικισ Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε κα αναλάβει τθν προςωρινι 
αντικατάςταςθ των ςυςκευϊν αυτϊν για διάςτθμα μζχρι 15 θμερϊν από τθν θμζρα παράδοςθσ αυτϊν ςτο 
αςφαλιςμζνο Υποςτατικό.  

Η υπθρεςία αυτι μπορεί να χρθςιμοποιείται μζχρι δφο (2) φορζσ ανά ετιςια Περίοδο Αςφάλιςθσ. 

Σ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΦΤΛΑΞΗ τθσ κατοικίασ ςε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ, ΕΚΡΗΞΗ, ΠΛΗΜΜΤΡΑ ι  ΚΛΟΠΗ 

Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ζκρθξθσ, πλθμμφρασ ι κλοπισ ςτο Υποςτατικό και εφόςον το ηθτιςει ο 
Αςφαλιςμζνοσ, θ Εταιρεία Τεχνικισ Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε κα αναλάβει τθ φφλαξθ και 
προςταςία του αςφαλιςμζνου Υποςτατικοφ με εξειδικευμζνο προςωπικό, εφόςον το αςφαλιςμζνο 
Υποςτατικό ζχει μείνει απροςτάτευτθ, εξαιτίασ κάποιου από τα ανωτζρω περιςτατικά. 

Η φφλαξθ κα ςυνεχίηεται για όςο χρονικό διάςτθμα το αςφαλιςμζνο Υποςτατικό δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ 
αςφάλειασ που είχε πριν από τθ ηθμιά, με ανϊτερθ διάρκεια τισ τρεισ (3) θμζρεσ. 

Η υπθρεςία αυτι μπορεί να χρθςιμοποιείται μζχρι δυο (2) φορζσ ανά ετιςια Περίοδο Αςφάλιςθσ. 

Ζ. ΚΑΘΑΡΙΜΟ του ΖΗΜΙΩΘΕΝΣΟ ΧΩΡΟΤ 

Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ζκρθξθσ, πλθμμφρασ ι κλοπισ ςτο αςφαλιςμζνο Υποςτατικό, θ Εταιρεία Τεχνικισ 
Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε κα αναλάβει τον κακαριςμό του ηθμιωκζντοσ χϊρου αποςτζλλοντασ 
ειδικό ςυνεργείο κακαριςμοφ το οποίο διατίκεται ςτον Αςφαλιςμζνο μια (1) φορά και με ανϊτατο όριο 
κόςτουσ €205 ανά ετιςια Περίοδο Αςφάλιςθσ. 

Η. ΠΑΡΑΛΑΒΗ και ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ τθσ Κατοικία σ :  

Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ζκρθξθσ, πλθμμφρασ ι κλοπισ ςτο αςφαλιςμζνο Υποςτατικό, θ Εταιρεία Τεχνικισ 
Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε κα αναλάβει τθν παραλαβι του εξοπλιςμοφ και τθ μεταφορά του ςε 
τόπο που κα υποδείξει ο Αςφαλιςμζνοσ με ανϊτατο κόςτοσ το ποςό των €300 ανά ετιςια Περίοδο 
Αςφάλιςθσ. 

Θ. ΦΤΛΑΞΗ του ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ τθσ Κατοικίασ :  

Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ζκρθξθσ, πλθμμφρασ ι κλοπισ ςτο αςφαλιςμζνο Υποςτατικό, θ Εταιρεία Τεχνικισ 
Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε κα αναλάβει τθ φφλαξθ του εξοπλιςμοφ ςε εγκαταςτάςεισ που κα 
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υποδείξει θ Εταιρεία Τεχνικισ Βοικειασ με ανϊτατο κόςτοσ το ποςό των €300 ανά ετιςια Περίοδο 
Αςφάλιςθσ. 

I. ΔΙΑΜΟΝΗ του ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ και τθσ Οικογζνειασ του ςε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ζκρθξθσ, πλθμμφρασ ι κλοπισ ςτο αςφαλιςμζνο Υποςτατικό, που κα τθν 
καταςτιςει ακατάλλθλθ για διαμονι, θ Εταιρεία κα καλφψει τα ζξοδα διαμονισ ςε ξενοδοχείο για χρονικό 
διάςτθμα δυο (2) θμερϊν για πζντε (5) άτομα, τα οποία διαμζνουν ςτο αςφαλιςμζνο Υποςτατικό, κατ’ 
ανϊτατο όριο και μζχρι €60 ανά άτομο, ανά θμζρα. 

Κ. ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΘΕΝΟΦΟΡΟΤ 

Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ζκρθξθσ, πλθμμφρασ ι κλοπισ ςτο αςφαλιςμζνο Υποςτατικό θ Εταιρεία Τεχνικισ 
Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε, αν κρικεί αναγκαίο κα καλφψει τθν αποςτολι αςκενοφόρου ςτο 
αςφαλιςμζνο Υποςτατικό και κα μεριμνιςει για τθν αςφαλι μεταφορά του Αςφαλιςμζνου με αςκενοφόρο 
ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο προκειμζνου να υπάρξει θ αναγκαία περίκαλψθ. 

Λ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ του ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ ι τθσ υηφγου του ςτο ΤΠΟΣΑΣΙΚΟ του :  

Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ζκρθξθσ, πλθμμφρασ ι κλοπισ ςτο αςφαλιςμζνο Υποςτατικό και εφόςον ο 
Αςφαλιςμζνοσ ι ο/θ ςφηυγοσ τθσ /του βρίςκονται ςτο εξωτερικό και κρίνεται απαραίτθτθ θ παρουςία του/τθσ 
ςτο αςφαλιςμζνο Υποςτατικό, θ Εταιρεία Τεχνικισ Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε κα εξαςφαλίςει 
τθν επείγουςα επιςτροφι τουσ ςτο αςφαλιςμζνο Υποςτατικό με ανϊτατο κόςτοσ το ποςό των €598 κατ’ 
άτομο. 

Μ. ΔΙΑΒΙΒΑΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ 

Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ζκρθξθσ, πλθμμφρασ ι κλοπισ ςτο αςφαλιςμζνο Υποςτατικό, θ Εταιρεία Τεχνικισ 
Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε, κα φροντίςει για τθ διαβίβαςθ μθνυμάτων που ζχουν ςχζςθ με 
ηθμιζσ (πυρκαγιά, ζκρθξθ, πλθμμφρα ι κλοπι) προσ ζνα ι περιςςότερα άτομα που κα υποδείξει ο 
Αςφαλιςμζνοσ ςε οποιοδιποτε μζροσ του κόςμου. 

ΕΞΑΙΡΕΕΙ τθσ ΣΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ :  

Εκτόσ από τισ ειδικζσ εξαιρζςεισ, που αναφζρονται ςτισ πιο πάνω επί μζρουσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, 
εξαιροφνται από το παρόν Αςφαλιςτιριο οι ακόλουκεσ βλάβεσ : 

1. βλάβεσ που προκαλοφνται εςκεμμζνα από τον Αςφαλιςμζνο, τθν οικογζνειά του, το οικιακό 
προςωπικό του ι τουσ ενοικιαςτζσ του. 

2. βλάβεσ που οφείλονται ι είναι αποτζλεςμα πολζμου, εμφυλίου πολζμου, ενόπλων ταραχϊν, 
εξεγζρςεων, ανταρςίασ, απεργιϊν, διαδθλϊςεων και άλλων πράξεων ι περιςτατικϊν που 
διαταράςςουν τθν εςωτερικι αςφάλεια του κράτουσ ι τθ δθμόςια τάξθ  

3. βλάβεσ που οφείλονται ι είναι αποτζλεςμα ςειςμϊν, πλθμμφρων (εκτόσ των πιο πάνω καλφψεων Ε‐
Μ, όπου αναφζρεται ότι καλφπτεται ι βλάβθ ςυνεπεία πλθμμφρασ) εκριξεων θφαιςτείων και άλλων 
παρόμοιων φυςικϊν φαινομζνων. 

Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι πιο πάνω εξαιροφμενεσ βλάβεσ  μζςω τθσ Τπθρεςίασ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ

Αποςτολισ Σεχνικϊν ( ), εφόςον ο Αςφαλιςμζνοσ ζχει αιτθκεί ςχετικισ επζμβαςθσ CONNECTION SERVICE ΜΕ 

του Αςφαλιςμζνου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ 

Η Εταιρεία Τεχνικισ Βοικειασ, με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε για τθν Υπθρεςία Επείγουςασ Τεχνικισ Βοικειασ 

( ) EMERGENCY SERVICE

  το ςυντονιςμό των τεχνικϊν με ςκοπό τθ ςυνεχι και απρόςκοπτθ εκτζλεςθ των πιο πάνω ΕΓΓΤΑΣΑΙ

εργαςιϊν, τθν ποιότθτα των εκτελοφμενων ζργων και  για τθν καλι ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΓΓΤΗΗ

εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν. 
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ τθσ ΠΑΡΟΧΗ των Διαφόρων ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Οι υπθρεςίεσ επείγουςασ βοικειασ που παρζχει θ Εταιρεία κα εκτελοφνται από εξειδικευμζνουσ 
επαγγελματίεσ, τουσ οποίουσ κα ορίηει θ Εταιρεία Σεχνικισ Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε. 

Η Εταιρεία Τεχνικισ Βοικειασ ΔΕΝ κα παρζχει τισ πιο πάνω αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ, όταν αυτό καταςτεί 

 για λόγουσ  ι όταν λόγω ,  ι ΑΔΤΝΑΣΟ ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΣΗΣΑ

 δεν είναι άμεςα διακζςιμεσ οι υπθρεςίεσ αυτϊν των επαγγελματιϊν. ΦΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

 Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ Εταιρεία  να αποηθμιϊνει τα ζξοδα, τα οποία ζχει ΘΑ ΤΠΟΧΡΕΟΤΣΑΙ

καταβάλει ο Αςφαλιςμζνοσ και για τα οποία ζχει προθγουμζνωσ ςυμφωνιςει, ζτςι ϊςτε ο 

Αςφαλιςμζνοσ να  των καλφψεων που προβλζπονται από το ςυμβόλαιο . ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ

Στθν περίπτωςθ αυτι θ Εταιρεία κα αποηθμιϊςει τα ζξοδα που δθμιουργικθκαν μζχρι τα ανϊτατα ποςά, για 
τα οποία ευκφνεται θ Εταιρεία για κάκε περίπτωςθ και τα οποία αναφζρονται ςτισ πιο πάνω επί μζρουσ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 

Νοείται ότι, οι Υπθρεςίεσ κα πρζπει να παρζχονται από επαγγελματίεσ για τουσ οποίουσ θ Εταιρεία Τεχνικισ 
Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε να ζχει προθγουμζνωσ δϊςει τθν ζγκριςι τθσ.  

Σε αντίκετθ περίπτωςθ, τα ζξοδα κα επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον Αςφαλιςμζνο. 
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ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ (CONNECTION SERVICE) 
( ΦΡΟΝΣΙΔΑ και ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ )  

Σε περίπτωςθ που ο Αςφαλιςμζνοσ επικυμεί να κάνει εργαςίεσ ,  ι  ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΝΕΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΕΠΙΚΕΤΕ

ςτθν αςφαλιςμζνθ Κατοικία και/ι το Περιεχόμενο, οι οποίεσ  από κινδφνουσ που ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΤΝ ΖΗΜΙΕ

καλφπτονται από αυτιν τθν Πρόςκετθ Πράξθ, τότε  

θ Εταιρεία Τεχνικισ Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε , ζπειτα από αίτθμα του ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ

Αςφαλιςμζνου,  

 να δώςει με εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ τισ  κακώσ και  ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΡΟΦΟΡΑ

κόςτουσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ.  

Ο Αςφαλιςμζνοσ ζχει βεβαίωσ το δικαίωμα να , να  ι να  τθν ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΘΕΙ

 κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του και χωρίσ οποιαδιποτε υποχρζωςι του. ΠΡΟΦΟΡΑ

Εφόςον ο Αςφαλιςμζνοσ αποδεχτεί τθν πιο πάνω προςφορά κόςτουσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ και 
ανακζςει τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν αυτϊν ςε αυτοφσ τουσ τεχνικοφσ ι οποιαδιποτε ςυναλλαγι ι 
καταβολι αμοιβισ,  

 κα γίνεται από τον Αςφαλιςμζνο  προσ τουσ τεχνικοφσ χωρίσ τθν οποιαδιποτε οικονομικι ΑΠΕΤΘΕΙΑ

παρζμβαςθ ι επιβάρυνςθ τθσ Εταιρείασ Τεχνικισ Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε. 

Το κόςτοσ εκτζλεςθσ αυτϊν των εργαςιϊν και υπθρεςιϊν  ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τον ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ

Αςφαλιςμζνο. 

Οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ κα μποροφν να εκτελοφν εργαςίεσ των πιο κάτω ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ: 

 

Τδραυλικζσ Εγκαταςτάςεισ Ελαιοχρωματιςμοί 

Ηλεκτρολογικζσ Εγκαταςτάςεισ Ξυλουργικζσ Εργαςίεσ 

Κλειδαριζσ και άλλα υςτιματα Αςφαλείασ  

( Μθχανικά ι Ηλεκτρονικά ) 
Εγκατάςταςθ Κεραιών  Σθλεόραςθσ 

Ταλοπίνακεσ ‐ Κακρζπτεσ Θζρμανςθ – Ψφξθ 

Οικοδομικζσ Εργαςίεσ Ενοικίαςθ Φαξ , Τπολογιςτι και Κινθτοφ 

Τπθρεςία Αςφάλειασ Επιςκευι Οικιακών  υςκευών 

ιδθροκαταςκευζσ  -  Αλουμινοκαταςκευζσ Απολυμάνςεισ 

Σζντεσ Μονώςεισ 

Ξφλινα Δάπεδα Αποφράξεισ 

Η Εταιρεία Τεχνικισ Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε για τθν Υπθρεςία Αποςτολισ Τεχνικϊν 

(Connection Service)  το ςυντονιςμό των τεχνικϊν με ςκοπό τθ ςυνεχι και απρόςκοπτθ εκτζλεςθ των ΕΓΓΤΑΣΑΙ

πιο πάνω εργαςιϊν, τθν  των εκτελοφμενων ζργων και  για τθν καλι ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΓΓΤΗΗ

εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ 

Για όλεσ τισ υπθρεςίεσ Home Assistance, ο Αςφαλιςμζνοσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Εταιρεία Τεχνικισ 
Βοικειασ με τθν οποία ςυνεργαηόμαςτε, ςτο τθλζφωνο που αυτι διακζτει για τθσ υπθρεςίεσ αυτζσ κακϋ όλο 
το 24ϊρο και κατά τισ 365 θμζρεσ του χρόνου.  
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’ αυτιν τθν περίπτωςθ ο Αςφαλιςμζνοσ κα πρζπει να αναφζρει τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

Ονοματεπώνυμο Αρικμό τθλεφώνου 

Αρικμό Αςφαλιςτθρίου 

Διεφκυνςθ κατοικίασ 

Σθν απαιτοφμενθ υπθρεςία 

 


