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A. Home Care 
 

1. Υποζηήπιξη Ηλεκηπολογικών Εγκαηαζηάζεων 
 
1.1 Καλςπηόμενορ κίνδςνορ: Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ειεθηξνδφηεζεο, 

πξνεξρφκελεο απφ βιάβε ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηεο θπξίσο νηθίαο, ε MONDIAL 

ASSISTANCE ζα απνζηείιεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνιφγν, ν νπνίνο ζα 

απνθαηαζηήζεη ηελ ειεθηξνδφηεζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο νηθίαο ην επηηξέπεη. 

Ζ ππεξεζία θαιχπηεη έμνδα κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ εβδνκήληα πέληε επξψ (75€) γηα θάζε πεξίπησζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ: 

1. Τνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο ηνπ ηερληθνχ 

2. Τνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο 

3. Τνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ  

 

1.2 Εξαιπέζειρ Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Ζ επηζθεπή θσηηζηηθψλ ή ηκήκαηνο απηψλ π.ρ. ιάκπεο θάζε ηχπνπ. 

2. Ζ επηζθεπή βιαβψλ ζε ζπζθεπέο ςχμεο ή ζέξκαλζεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ζπζθεπή. 

3. Πξνβιήκαηα πηψζεο ηάζεο. 

4. Οπνηνδήπνηε πξφβιεκα νθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ δεκφζηνπ δηθηχνπ ή ζε νπνηαδήπνηε δηαθνπή 

ξεχκαηνο, ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε βιάβεο ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο νηθίαο. 

5. Βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη εζθεκκέλα απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ην νηθηαθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ή ηνπο ελνηθηαζηέο ηνπ. 

6. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα πνιέκνπ, εκθπιίνπ πνιέκνπ, έλνπισλ ηαξαρψλ, 

εμεγέξζεσλ, αληαξζίαο, απεξγηψλ, δηαδειψζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ 

εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο ή ηε δεκφζηα ηάμε. 

7. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα ζεηζκψλ, εθξήμεσλ εθαηζηείσλ θαη άιισλ 

παξφκνησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 

1.3 Ειδικοί Όποι Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν. 

2. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο ηξεηο (3) θνξέο αλά εηήζηα πεξίνδν αζθάιηζεο. 

3. Ζ ππεξεζία παξέρεη εμάκελε εγγχεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

4. Σε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο επηζθεπήο ππεξβαίλεη ην θαιπκκέλν πνζφλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1.1, ν ηερληθφο ζα ζπληάζζεη πξνζθνξά γηα ηελ επηζθεπή θαη  ζα ηελ αλαθνηλψλεη 

ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαη δηα ηνπ ηειεθψλνπ ζηε MONDIAL ASSISTANCE.  Σε πεξίπησζε απνδνρήο 

ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν, ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνλ ίδην θαη ζα 

πξέπεη λα  θαηαβιεζεί ζηνλ ηερληθφ πνπ ηνπ απέζηεηιε ε MONDIAL ASSISTANCE.  Σε πεξίπησζε 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ε επηζθεπή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηνπ 

πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.1, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ. 

5. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη ππεξεζίεο ησλ ηερληθψλ ηεο MONDIAL 

ASSISTANCE γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, επνρηθφηεηαο ή /θαη θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ζα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ησλ εμφδσλ, έσο ην φξην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1.1, ηα νπνία ζα θαηαβάιεη ν Αζθαιηζκέλνο γηα ηελ επηζθεπή ζε άιινπο ηερληθνχο, 

θαηφπηλ πξνέγθξηζεο απφ ηε MONDIAL ASSISTANCE. 

 

2. Υποζηήπιξη Υδπαςλικών Εγκαηαζηάζεων 
 
2.1 Καλςπηόμενορ κίνδςνορ: Σε πεξίπησζε ζξαχζεο ζσιελψζεσλ, βαλψλ ε άιισλ πδξαπιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο θπξίσο νηθίαο, ε MONDIAL ASSISTANCE ζα απνζηείιεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

εμεηδηθεπκέλν πδξαπιηθφ, ν νπνίνο ζα απνθαηαζηήζεη ηελ πδξνδφηεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

θαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο νηθίαο ην επηηξέπεη. 

Ζ ππεξεζία θαιχπηεη έμνδα κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ εβδνκήληα πέληε επξψ (75€) γηα θάζε πεξίπησζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ: 

1. Τνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο ηνπ ηερληθνχ 

2. Τνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο 

3. Τνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ  
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2.2 Εξαιπέζειρ Καλςπηόμενος κινδύνος: Ζ επηζθεπή βιαβψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ αλήθνπλ 

ζηελ νηθία (φπσο ζσιελψζεηο απνρέηεπζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ή δεκνζίνπ δηθηχνπ, ζσιελψζεηο 

ζέξκαλζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, θιπ).  

1. Ζ επηζθεπή δεκηψλ πνπ πξνήιζαλ απφ πγξαζία, αθφκε θαη αλ ε πγξαζία απηή είλαη απνηέιεζκα 

βιάβεο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ νηθία, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν.   

2. Ζ επηζθεπή ή/θαη αληηθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο θαη νπνηαζδήπνηε ειεθηξηθήο ζπζθεπήο ζπλ-

δεδεκέλεο κε ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο νηθίαο (φπσο ζεξκνζίθσλαο, πιπληήξην, θιπ)  

3. Ζ επηζθεπή βιαβψλ ζην θαδαλάθη (θινηέξ). 

4. Εεκηέο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηξίησλ.  

5. Βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη εζθεκκέλα απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ην νηθηαθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ή ηνπο ελνηθηαζηέο ηνπ. 

6. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα πνιέκνπ, εκθπιίνπ πνιέκνπ, έλνπισλ ηαξαρψλ, 

εμεγέξζεσλ, αληαξζίαο, απεξγηψλ, δηαδειψζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ 

εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο ή ηε δεκφζηα ηάμε. 

7. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα ζεηζκψλ, εθξήμεσλ εθαηζηείσλ θαη άιισλ 

παξφκνησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 

2.3 Ειδικοί Όποι Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν. 

2. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο ηξεηο (3) θνξέο αλά εηήζηα πεξίνδν αζθάιηζεο. 

3. Ζ ππεξεζία παξέρεη εμάκελε εγγχεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

4. Σε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο επηζθεπήο ππεξβαίλεη ην θαιπκκέλν πνζφλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.1, ν ηερληθφο ζα ζπληάζζεη πξνζθνξά γηα ηελ επηζθεπή θαη  ζα ηελ αλαθνηλψλεη 

ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαη δηα ηνπ ηειεθψλνπ ζηε MONDIAL ASSISTANCE.  Σε πεξίπησζε απνδνρήο 

ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν, ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνλ ίδην θαη ζα 

πξέπεη λα  θαηαβιεζεί ζηνλ ηερληθφ πνπ ηνπ απέζηεηιε ε MONDIAL ASSISTANCE.  Σε πεξίπησζε 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ε επηζθεπή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηνπ 

πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.1, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ. 

5. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη ππεξεζίεο ησλ ηερλεηψλ ηεο MONDIAL 

ASSISTANCE. γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, επνρηθφηεηαο ή/θαη θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ζα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ησλ εμφδσλ, έσο ην φξην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.1, ηα νπνία ζα θαηαβάιεη ν Αζθαιηζκέλνο γηα ηελ επηζθεπή ζε άιινπο ηερληθνχο, 

θαηφπηλ πξνέγθξηζεο απφ ηε MONDIAL ASSISTANCE.  

 

3. Υποζηήπιξη Κλειδαπιών 
 
3.1 Καλςπηόμενορ κίνδςνορ: Σε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο θιεηδηψλ ή αρξήζηεπζεο ηεο 

θιεηδαξηάο ή αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε MONDIAL ASSISTANCE ζα απνζηείιεη ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ εμεηδηθεπκέλν θιεηδαξά, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απαξαίηεηε επηζθεπή γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ απφ ηελ θχξηα είζνδν ηεο αζθαιηζκέλεο θαηνηθίαο θαη ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θιεηδαξηάο. 

Ζ ππεξεζία θαιχπηεη έμνδα κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ εβδνκήληα πέληε επξψ (75€) γηα θάζε πεξίπησζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ: 

1. Τνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο ηνπ ηερληθνχ 

2. Τνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο 

3. Τνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ  

Σε πεξίπησζε πνπ ε είζνδνο ζηε θαηνηθία είλαη αδχλαηε γηα θάπνην  απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν αλσηέξσ θαη εθ’φζνλ έρεη εγθισβηζηεί θάπνην άηνκν ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο, ε εηαηξεία ζα αλαιάβεη ηα έμνδα επηζθεπήο ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ 

γηα ηνλ απεγθισβηζκφ ηνπ αηφκνπ κε αλψηαην φξην ην πφζν ησλ  600€ αλά πεξίπησζε. 

 

3.2 Εξαιπέζειρ Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη εζθεκκέλα απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ην νηθηαθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ή ηνπο ελνηθηαζηέο ηνπ. 

2. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα πνιέκνπ, εκθπιίνπ πνιέκνπ, έλνπισλ ηαξαρψλ, 

εμεγέξζεσλ, αληαξζίαο, απεξγηψλ, δηαδειψζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ 

εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο ή ηε δεκφζηα ηάμε. 

3. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα ζεηζκψλ, εθξήμεσλ εθαηζηείσλ θαη άιισλ 

παξφκνησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. 
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3.3 Ειδικοί Όποι Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν. 

2. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο ηξεηο (3) θνξέο αλά εηήζηα πεξίνδν αζθάιηζεο. 

3. Ζ ππεξεζία παξέρεη εμάκελε εγγχεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

4. Σε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο επηζθεπήο ππεξβαίλεη ην θαιπκκέλν πνζφλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3.1, ν ηερληθφο ζα ζπληάζζεη πξνζθνξά γηα ηελ επηζθεπή θαη  ζα ηελ αλαθνηλψλεη 

ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαη δηα ηνπ ηειεθψλνπ ζηε MONDIAL ASSISTANCE.  Σε πεξίπησζε απνδνρήο 

ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν, ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνλ ίδην θαη ζα 

πξέπεη λα  θαηαβιεζεί ζηνλ ηερληθφ πνπ ηνπ απέζηεηιε ε MONDIAL ASSISTANCE.  Σε πεξίπησζε 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ε επηζθεπή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηνπ 

πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.1, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ. 

5. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη ππεξεζίεο ησλ ηερλεηψλ ηεο MONDIAL 

ASSISTANCE. γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, επνρηθφηεηαο ή/θαη θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ζα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ησλ εμφδσλ, έσο ην φξην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3.1, ηα νπνία ζα θαηαβάιεη ν Αζθαιηζκέλνο γηα ηελ επηζθεπή ζε άιινπο ηερληθνχο, 

θαηφπηλ πξνέγθξηζεο απφ ηε MONDIAL ASSISTANCE.  

 

4. Υποζηήπιξη Υαλοπινάκων & Κπςζηάλλων 
 
4.1. Καλςπηόμενορ κίνδςνορ: Σε πεξίπησζε ζξαχζεο παινπηλάθσλ ζε εμσηεξηθέο πφξηεο  ή 

παξάζπξα  ε MONDIAL ASSISTANCE ζα απνζηείιεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ έλαλ εμεηδηθεπκέλν 

ηερληθφ, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ, πνπ ππέζηεζαλ ηε 

ζξαχζε. Ζ αληηθαηάζηαζε ζα αθνξά πιηθφ ίδηαο πνηφηεηαο κε απηφ, πνπ ππέζηε ζξαχζε. 

Ζ ππεξεζία θαιχπηεη έμνδα κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ εβδνκήληα πέληε επξψ (75€) γηα θάζε πεξίπησζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ: 

1. Τνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο ηνπ ηερληθνχ 

2. Τνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο 

3. Τνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ  

 

4.2 Εξαιπέζειρ Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη εζθεκκέλα απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ην νηθηαθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ή ηνπο ελνηθηαζηέο ηνπ. 

2. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα πνιέκνπ, εκθπιίνπ πνιέκνπ, έλνπισλ ηαξαρψλ, 

εμεγέξζεσλ, αληαξζίαο, απεξγηψλ, δηαδειψζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ 

εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο ή ηε δεκφζηα ηάμε. 

3. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα ζεηζκψλ, εθξήμεσλ εθαηζηείσλ θαη άιισλ 

παξφκνησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 

4.3 Ειδικοί Όποι Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν. 

2. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο ηξεηο (3) θνξέο αλά εηήζηα πεξίνδν αζθάιηζεο. 

3. Ζ ππεξεζία παξέρεη εμάκελε εγγχεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

4. Σε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο επηζθεπήο ππεξβαίλεη ην θαιπκκέλν πνζφλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 4.1, ν ηερληθφο ζα ζπληάζζεη πξνζθνξά γηα ηελ επηζθεπή θαη  ζα ηελ αλαθνηλψλεη 

ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαη δηα ηνπ ηειεθψλνπ ζηε MONDIAL ASSISTANCE.  Σε πεξίπησζε απνδνρήο 

ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν, ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνλ ίδην θαη ζα 

πξέπεη λα  θαηαβιεζεί ζηνλ ηερληθφ πνπ ηνπ απέζηεηιε ε MONDIAL ASSISTANCE.  Σε πεξίπησζε 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ε επηζθεπή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηνπ 

πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ. 

5. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη ππεξεζίεο ησλ ηερλεηψλ ηεο MONDIAL 

ASSISTANCE. γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, επνρηθφηεηαο ή/θαη θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ζα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ησλ εμφδσλ, έσο ην φξην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 4.1, ηα νπνία ζα θαηαβάιεη ν Αζθαιηζκέλνο γηα ηελ επηζθεπή ζε άιινπο ηερληθνχο, 

θαηφπηλ πξνέγθξηζεο απφ ηε MONDIAL ASSISTANCE.  

 

5. Εξαζθάλιζη Οικίαρ Σςνεπεία Καλςπηόμενος Κινδύνος 
 
5.1 Καλςπηόμενορ κίνδςνορ: Σε πεξίπησζε Έθξεμεο, Γηάξξεμεο, Κινπήο κε δηάξξεμε, 

Πιεκκχξαο ή Ππξθαγηάο ηεο νηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, θαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ε 
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MONDIAL ASSISTANCE νξγαλψλεη θαη αλαιακβάλεη ηε θχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ελ ιφγσ 

νηθίαο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ελ ιφγσ νηθίαο κε εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν 

θαζαξηζκνχ θαη ηε κεηαθνξά θαη θχιαμε ησλ επίπισλ θαζψο θαη ησλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ε MONDIAL ASSISTANCE νξγαλψλεη θαη θαιχπηεη: 

1. Τε θχιαμε ηεο νηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ έσο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξνληθά δηαζηήκαηνο ησλ ηξηψλ 

(3) εκεξψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηζρχνο ηεο ελ ιφγσ παξνρήο ππεξεζίαο είλαη ε νηθία λα κελ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο πνπ είρε πξν ηνπ επειζφληνο αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ 

ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο δπν (2) θνξέο αλά εηήζηα πεξίνδν αζθάιηζεο. 

2. Τνλ θαζαξηζκφ θαη ηα πιηθά θαζαξηζκνχ ηεο ελ ιφγσ νηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ κέρξη ην φξην 

ησλ 200€ γηα θάζε πεξίπησζε.  Ζ ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο κία (1) θνξά αλά 

εηήζηα πεξίνδν αζθάιηζεο. 

3. Τε κεηαθνξά ησλ επίπισλ θαη άιισλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ ηελ ελ 

ιφγσ νηθία ζε ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη ν αζθαιηζκέλνο θαη ζε αθηίλα έσο 15 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ 

θπξίσο νηθία ηνπ.  Ζ ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο κία (1) θνξά αλά εηήζηα πεξίνδν 

αζθάιηζεο. 

4. Τε θχιαμε ησλ επίπισλ θαη άιισλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ ηελ ελ 

ιφγσ νηθία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο επηά (7) εκέξεο.  Ζ ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο 

κία (1) θνξά αλά εηήζηα πεξίνδν αζθάιηζεο. 

 

5.2 Εξαιπέζειρ Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη εζθεκκέλα απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ην νηθηαθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ή ηνπο ελνηθηαζηέο ηνπ. 

2. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα πνιέκνπ, εκθπιίνπ πνιέκνπ, έλνπισλ ηαξαρψλ, 

εμεγέξζεσλ, αληαξζίαο, απεξγηψλ, δηαδειψζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ 

εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο ή ηε δεκφζηα ηάμε. 

3. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα ζεηζκψλ, εθξήμεσλ εθαηζηείσλ θαη άιισλ 

παξφκνησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 

5.3 Ειδικοί Όποι Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν. 

2. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ρξεκαηηθψλ νξίσλ ησλ θαιχςεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 5.1, ζα ζπληάζζεηαη πξνζθνξά γηα ηελ επί πιένλ ρξέσζε ε νπνία ζα αλαθνηλψλεηαη 

ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαη δηα ηνπ ηειεθψλνπ ζηε MONDIAL ASSISTANCE. Σε πεξίπησζε απνδνρήο 

ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνλ ίδην ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα πξνθαηαβάιεη ην πνζφ ζηε MONDIAL ASSISTANCE γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. Σε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, νη 

θαιχςεηο ζα παξέρνληαη κέρξη ησλ νξίσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.1, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ. 

 
6. Εξαζθάλιζη Αζθαλιζμένος Σςνεπεία Καλςπηόμενος Κινδύνος 
 
6.1 Καλςπηόμενορ κίνδςνορ: Σε πεξίπησζε Έθξεμεο, Γηάξξεμεο, Κινπήο κε δηάξξεμε, 

Πιεκκχξαο ή Ππξθαγηάο ηεο νηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, θαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ε 

MONDIAL ASSISTANCE ζα αλαιάβεη ηε δηακνλή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε Ξελνδνρείν, ηελ απνζηνιή 

αζζελνθφξνπ, ηελ έθηαθηε επηζηξνθή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηελ νηθία ηνπ θαη ηε δηαβίβαζε 

κελπκάησλ πξνο νηθείνπο.  

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ε MONDIAL ASSISTANCE νξγαλψλεη θαη θαιχπηεη: 
1. Τν θφζηνο δηακνλήο έσο πέληε (5) αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ νηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο δχν (2) εκεξψλ θαηφπηλ ηνπ επειζφληνο αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, κε φξην 

100€ γηα έλα άηνκν αλά εκέξα ή 65€ αλά άηνκν αλά εκέξα, εθ’φζνλ πξφθεηηαη γηα πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο αηφκσλ ηεο νηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.  Ζ ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο κία (1) 

θνξά αλά εηήζηα πεξίνδν αζθάιηζεο.  

2. Τελ απνζηνιή αζζελνθφξνπ γηα ηε δηαθνκηδή ησλ αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ νηθία ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ ζην πιεζηέζηεξν εθεκεξεχνλ λνζνθνκείν, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζρεηηδφκελνπ 

κε ην ζπκβάλ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ νηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

3. Τελ παξνρή εηζηηεξίσλ γηα ηελ έθηαθηε επηζηξνθή έσο πέληε (5) αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ 

νηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηνλ ηφπν ηεο νηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ εθ’ φζνλ βξίζθνληαη ζην 

εμσηεξηθφ θαη εθ’ φζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπο ζηελ νηθία ηνπο θαηφπηλ ηνπ 
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ζπκβάληνο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 600€ αλά άηνκν.  Ζ ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο κία 

(1) θνξά αλά εηήζηα πεξίνδν αζθάιηζεο.  

4. Τε δηαβίβαζε κελπκάησλ, ζρεηηθψλ κε ην ζπκβάλ, πξνο άηνκα πνπ ν αζθαιηζκέλνο ππνδείμεη 

ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ. 

  

6.2 Εξαιπέζειρ Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη εζθεκκέλα απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ην νηθηαθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ή ηνπο ελνηθηαζηέο ηνπ. 

2. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα πνιέκνπ, εκθπιίνπ πνιέκνπ, έλνπισλ ηαξαρψλ, 

εμεγέξζεσλ, αληαξζίαο, απεξγηψλ, δηαδειψζεσλ θαη άιισλ πξάμεσλ πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ 

εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο ή ηε δεκφζηα ηάμε. 

3. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ή είλαη απνηέιεζκα ζεηζκψλ, εθξήμεσλ εθαηζηείσλ θαη άιισλ 

παξφκνησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 

6.3 Ειδικοί Όποι Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν. 

2. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ρξεκαηηθψλ νξίσλ ησλ θαιχςεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 6.1, ζα ζπληάζζεηαη πξνζθνξά γηα ηελ επί πιένλ ρξέσζε ε νπνία ζα αλαθνηλψλεηαη 

ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαη δηα ηνπ ηειεθψλνπ ζηε MONDIAL ASSISTANCE. Σε πεξίπησζε απνδνρήο 

ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνλ ίδην ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα πξνθαηαβάιεη ην πνζφ ζηε MONDIAL ASSISTANCE γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. Σε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, νη 

θαιχςεηο ζα παξέρνληαη κέρξη ησλ νξίσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.1, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ. 

 
B. Multi-Appliances Care 
 

1. Επιζκεςή ηλεκηπικών οικοζκεςών 
 

1.1 Καλςπηόμενορ κίνδςνορ: Σε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ησλ θαιππηφκελσλ ειεθηξηθψλ 

νηθνζθεπψλ ηεο θπξίσο νηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ (αληθαλφηεηα ελφο κέξνπο ή εμαξηήκαηνο λα 

ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή) ζπλεπεία ειεθηξνληθήο ή 

κεραληθήο βιάβεο, ε Mondial Assistance παξέρεη ηελ ππεξεζία επηζθεπήο νηθνζθεπψλ δηα ηνπ 

ζπκβεβιεκέλνπ δηθηχνπ επηζθεπαζηψλ ηεο. Ζ ππεξεζία παξέρεη θάιπςε ηνπ θφζηνπο επηζθεπήο 

ηνπο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ, αληαιιαθηηθψλ, εξγαζίαο θαζψο θαη 

κεηαθνξηθά θφζηε (φπνπ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε κεηαθνξά) έσο ηελ εκπνξηθή αμία ηεο 

νηθνζθεπήο ηελ ζηηγκή ηεο επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο κε αλψηαην δε φξην ηα 250€. 

Ωο θαιππηφκελεο νηθνζθεπέο λννχληαη νη νηθνζθεπέο πνπ δειψζεθαλ απφ ηνλ αζθαιηζκέλν θαηά 

ηελ αίηεζε αζθάιηζεο ηεο νηθίαο ηνπ θαη πνπ ππάγνληαη ζηελ αθφινπζε πξντνληηθή θαηεγνξία:  

• Ψπγείν ή Καηαςχθηεο 

• Πιπληήξην θαη /ή  Σηεγλσηήξαο 

• Πιπληήξην πηάησλ 

• Κεξακηθή  εζηία  Κνπδίλαο 

• Φνχξλνο θαη/ή Φνχξλνο κηθξνθπκάησλ   

• Απνξνθεηήξαο 

• Κιηκαηηζηηθφ   

Ζ ππεξεζία επηζθεπήο ειεθηξηθψλ νηθνζθεπψλ ηεο θπξίσο νηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ ηειεπηαίν λα δειψζεη έσο θαη έμη (6) ζην ζχλνιν νηθνζθεπέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

δχν (2) αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζπζθεπέο θιηκαηηζκνχ, ειηθίαο έσο δέθα (10) εηψλ σο απηή 

πηζηνπνηείηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφδεημεο αγνξάο ηνπο. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία  

 
1.2 Εξαιπέζειρ Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. δπζιεηηνπξγίεο, ειαηηψκαηα, γξαηδνπληέο ή νπνηεζδήπνηε δεκηέο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ 

ρξεζηηθφηεηα ή ιεηηνπξγία ηεο νηθνζθεπήο, 

2. νη επεκβάζεηο επάλσ ζηηο ζπζθεπέο  πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ζχκθσλα κε ηελ απφδεημε αγνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνηνλ ιφγν δελ αλαθέξεηαη ε δηάξθεηα 

ηεο εγγχεζεο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη, ε δηάξθεηα αληηζηνηρεί ζε απηήλ πνπ ζα έπξεπε λα δψζεη ν 

θαηαζθεπαζηήο  ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αγνξά, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

3. ζπκβάληα γηα ηα νπνία δελ δφζεθε ε απαξαίηεηε νθεηιφκελε επηκέιεηα ψζηε λα απνθεπρζνχλ ή 
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λα κεησζεί ην εχξνο ηεο απαίηεζεο ή ηεο δεκηάο ε νπνία ζα εγείξεη απαίηεζε απφ ην παξφλ 

ζπκβφιαην. Οθεηιφκελε επηκέιεηα νξίδεηαη σο ε ζσζηή εθπιήξσζε φισλ ησλ πξάμεσλ 

δηαθχιαμεο, πξνζνρήο θαη πξνθχιαμεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ νξζή νθεηιφκελε επηκέιεηα ελφο 

αηφκνπ πνπ ππφ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο πεξηζηάζεηο ζα πξνζηάηεπε έλα πξντφλ απφ νπνηαδήπνηε 

ζπλέπεηα δεκηάο, 

4. απαηηήζεηο ζπλεπεία απψιεηαο ρξήζεο ηεο νηθνζθεπήο θαζψο επίζεο θαη επαθφινπζσλ δεκηψλ 

θινπήο ή απφπεηξαο θινπήο, 

5. νπνηνδήπνηε θφζηνο, φηαλ δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί δεκηά ή δπζιεηηνπξγία ζηε νηθνζθεπή,  

6. νπνηαδήπνηε δεκηά ή δπζιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε θαηαζθεπαζηηθφ ή ζρεδηαζηηθφ 

ιάζνο ή ιάζνο θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο νηθνζθεπήο, 

7. νπνηαδήπνηε νηθνζθεπή είρε αλαθιεζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, εηζαγσγέα ή δηαλνκέα γηα 

δεισκέλεο ή δηαδεδνκέλεο αηέιεηεο, 

8. νπνηαδήπνηε δεκηά πξνέθπςε ζπλεπεία παξάιεηςεο ηήξεζεο ησλ νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη  

εγθαηάζηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή άιιε πξνζπάζεηα αλάξκνζηεο εγθαηάζηαζεο ή επηζθεπήο,  

9. νπνηαδήπνηε δεκηά πξνέθπςε ζπλεπεία πξνγξακκαηηζκνχ, ξπζκίζεσλ, επηζθεπψλ, 

αλαθαηαζθεπψλ, ηξνπνπνηήζεσλ ή θαζαξηζκνχ ηεο ζπζθεπήο, 

10. νπνηαδήπνηε δεκηά ζε ρσξηζηά αγνξαζκέλα εμαξηήκαηα γηα ρξήζε ζηελ θαιππηφκελε νηθνζθεπή 

ή αμεζνπάξ  πνπ αγνξάζηεθαλ ρσξηζηά,  

11. νπνηαδήπνηε δαπάλε γηα λα απνζπξζεί ε ραιαζκέλε νηθνζθεπή,  

12. θαιχπηεηαη απφ άιιν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ή εγγχεζε ή εκπίπηνπλ ζηελ επζχλε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή ηξίηνπ  

13. απαηηεί κφλν ηελ πιεξσκή αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε (φπσο ιακπηήξεο, κπαηαξίεο, θιπ.), 

14. νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ πξνήιζε απφ πεηξάκαηα, εζεινληηθή ή εζθεκκέλε ππεξθφξησζε, 

δνθηκέο, θαθνκεηαρείξηζε, κε-ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ζπληήξεζεο, νπνηαδήπνηε ρξήζε πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθή ή ζε αληίζεζε απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

15. νπνηαδήπνηε δεκηά πξνήιζε απφ ρξήζε αμεζνπάξ ή αληαιιαθηηθψλ κε εγθεθξηκέλσλ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή, 

16. νπνηαδήπνηε δεκηά πξνήιζε απφ νμείδσζε, δηάβξσζε ή νπνηαδήπνηε κνξθή βαζκηαίαο 

επηδείλσζεο, 

17. νπνηαδήπνηε δεκηά ζπλέβε ή παξνπζηάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ή ζπλεπεία ρεηξηζκνχ, 

επηδηφξζσζεο ή θαζαξηζκνχ ηεο αζθαιηζκέλεο ζπζθεπήο απφ νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο πέξαλ ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ ή εγθεθξηκέλσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ δηαλνκέα, 

18. νπνηαδήπνηε δεκηά πξνήιζε απφ εμσηεξηθή αηηία (φπσο αιιαγή ηεο ηάζεο, απψιεηα πγξψλ 

κπαηαξίαο, δηαξξνή νπνηνπδήπνηε πγξνχ απφ άιια πξντφληα ηνπνζεηεκέλα επάλσ ζηελ 

αζθαιηζκέλε ζπζθεπή, θ.ά.) ή θξαγκφ νπνηνπδήπνηε θηλεηνχ ή πεξηζηξεθφκελνπ κέξνπο, 

19. νπνηαδήπνηε δεκηά πξνήιζε απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αλσηέξα βία, ππξθαγηά, θεξαπλφ, 

έθξεμε, ζχειια, πιεκκχξα, αθηηλνβνιία ή νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ζπλδεδεκέλν κε αιιαγή ηεο 

θαηάζηαζεο αηνκηθνχ ππξήλα, 

20. νπνηαδήπνηε δεκηά πξνήιζε απφ πφιεκν, εηζβνιή, ερζξηθέο πξάμεηο μέλσλ, ερζξνπξαμίεο (κε ή 

ρσξίο θήξπμε πνιέκνπ), εμέγεξζε, απεξγία, αλαηαξαρή, εκθχιην πφιεκν, έγεξζε, επαλάζηαζε, 

θνηλσληθή αλαζηάησζε, θαηάιεςε ή ζηξαηησηηθή ή ζθεηεξηζκέλε δχλακε. 

21. νπνηαδήπνηε δεκηά είλαη ζπλέπεηα κηθξψλ ή κεγάισλ κεηαβνιψλ ηεο ηάζεο ηξνθνδφηεζεο, φπσο 

π.ρ. πεξηζηαζηαθέο βπζίζεηο ή δηαθνπέο ηεο ηάζεο απφ θπζηθά θαηλφκελα,  παξεκβάζεσλ ηξίησλ 

θαη απφ άιια απξφβιεπηα εμσηεξηθά αίηηα. 

22. αλ ε επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα, ε Mondial 

Assistance απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο πξνο επηζθεπή. 

23. Αλαθνξηθά κε ηα θιηκαηηζηηθά θαη γηα λα ηζρχεη ε ππεξεζία επηζθεπήο απαηηείηαη ε εηήζηα 

ζπληήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ Mondial Assistance ξεηψο 

επηθπιάζζεηαη γηα ηελ ηζρχ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο επηζθεπήο ζηα θιηκαηηζηηθά πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί πιεκκειήο ή θαζφινπ εηήζηα ζπληήξεζε. 

 

1.3 Ειδικοί Όποι Καλςπηόμενος κινδύνος: 

1. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν. 

2. Δξγαζίεο επηδηφξζσζεο MONO απφ ην ζπκβεβιεκέλν δίθηπν επηζθεπαζηψλ θαη αθνχ ιεθζεί ε 

απαξαίηεηε έγθξηζε απφ ηελ Mondial Assistance, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή, 9:00π.κ – 17:00κ.κ. ζηνλ ρψξν ηεο αζθαιηζκέλεο νηθνζθεπήο (ζε πεξίπησζε κε 

εθηθηήο κεηαθνξάο νηθνζθεπήο). 

3. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο δχν (2) θνξέο αλά εηήζηα πεξίνδν αζθάιηζεο. 

4. Ζ ππεξεζία παξέρεη εμάκελε εγγχεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

5. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ρξεκαηηθψλ νξίσλ ησλ θαιχςεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1.1, ζα ζπληάζζεηαη πξνζθνξά γηα ηελ επί πιένλ ρξέσζε ε νπνία ζα αλαθνηλψλεηαη 



Home & Multi-Appliances  

                                                                                                      CARE 

  
Home & Multi-Appliances 

                                                                                                     CARE 
   7 | 7  
V.1- 2017.02.20 

ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαη δηα ηνπ ηειεθψλνπ ζηε MONDIAL ASSISTANCE. Σε πεξίπησζε απνδνρήο 

ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ε πξνθχπηνπζα δηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνλ ίδην ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα πξνθαηαβάιεη ην πνζφ ζηε MONDIAL ASSISTANCE γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. Σε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, νη 

θαιχςεηο ζα παξέρνληαη κέρξη ησλ νξίσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.1, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ. 

6. Σε πεξίπησζε πνπ ε νηθνζθεπή θξίζεθε απφ ηνλ ηερληθφ σο κε επηζθεπάζηκε, ε MONDIAL 

ASSISTANCE απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο πξνο αζθάιηζκα ή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο. 

7. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη ππεξεζίεο ησλ ηερληθψλ ηεο MONDIAL 

ASSISTANCE γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, επνρηθφηεηαο ή /θαη θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ζα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ησλ εμφδσλ, έσο ην φξην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1.1, ηα νπνία ζα θαηαβάιεη ν Αζθαιηζκέλνο γηα ηελ επηζθεπή ζε άιινπο ηερληθνχο, 

θαηφπηλ πξνέγθξηζεο απφ ηε MONDIAL ASSISTANCE. 

 


