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Τα	  ασφαλιστικά	   γραφεία	   FC	  BROKERS	  σε	  συνεργασία	  με	  αξιόπιστες	   Ελληνικές	   και	  
Ξένες	   Ασφαλιστικές	   εταιρείες	   προσφέρουν	   προγράμματα	   ασφάλισης	   για	   τα	   μέλη	  
του	  Συλλόγου	  Φίλων	  του	  Ιδρύματος	  Μείζονος	  Ελληνισμού.	  	  	  
	  
	  

	  
	  
	  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ	  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	  ΣΥΛΛΟΓΟΥ	  	  
«ΦΙΛΩΝ	  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	  ΜΕΙΖΟΝΟΣ	  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Α)	  ΑΣΦΑΛΙΣΗ	  ΟΧΗΜΑΤΩΝ	  
	  3ΜΗΝΗ	  ΔΙΑΡΚΕΙΑ	  

	  
ΙΠΠΟΙ ΚΥΒΙΚΑ ΤΙΜΗ 
ΕΩΣ 6 800cc 71€ 

7-8 1000-1142cc 77€ 
9-10 1285-1428cc 91€ 
11-12 1571-1714cc 95€ 
13-14 1857-2000cc 107€ 
15-20 2142-2857cc 122€ 
21-30 3000-4285cc 131€ 

	  
ΚΑΛΥΨΕΙΣ:	  

• Σωματικές	  βλάβες,	  υλικές	  ζημιές,	  Α.Ε.	  φυλασσόμενων	  χώρων,	  Α.Ε.	  πυρός,	  
Α.Ε.	  κατά	  την	  μεταφορά,	  νομική	  προστασία,	  προστασία	  ΒΜ,	  οδική	  βοήθεια	  
από	  ατύχημα,	  φροντίδα	  ατυχήματος.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
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6ΜΗΝΗ	  ΔΙΑΡΚΕΙΑ	  

	  
ΙΠΠΟΙ ΚΥΒΙΚΑ ΤΙΜΗ 
ΕΩΣ 6 800cc 127.90€ 

7-8 1000-1142cc 139.59€ 
9-10 1285-1428cc 163.58€ 
11-12 1571-1714cc 179.97€ 
13-14 1857-2000cc 195.27€ 
15-20 2142-2857cc 215.71€ 
21-30 3000-4285cc 229.36€ 

	  
	  
	  
	  
ΚΑΛΥΨΕΙΣ:	  

• Σωματικές	  βλάβες,	  υλικές	  ζημιές,	  Α.Ε.	  φυλασσόμενων	  χώρων,	  Α.Ε.	  
μεταφοράς	  &	  διαρροής	  υγρών,	  προσωπικό	  ατύχημα,	  νομική	  προστασία,	  
προστασία	  ΒΜ,	  κάλυψη	  από	  ανασφάλιστο,	  οδική	  βοήθεια	  από	  ατύχημα,	  
φροντίδα	  ατυχήματος.	  

	  
6ΜΗΝΗ	  ΔΙΑΡΚΕΙΑ	  

ΜΟΤΟ 
	  

ΚΥΒΙΚΑ ΤΙΜΗ 
ΕΩΣ 50cc 38.68€ 
51-125cc 56.89€ 
126-250cc 65.92€ 
251-500cc 89.81€ 

501cc & ΑΝΩ 106.6€ 
	  
ΚΑΛΥΨΕΙΣ:	  

• Σωματικές	  βλάβες,	  υλικές	  ζημιές,	  προστασία	  ΒΜ,	  κάλυψη	  από	  ανασφάλιστο,	  
οδική	  βοήθεια	  από	  ατύχημα,	  φροντίδα	  ατυχήματος.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
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Β)	  ΑΣΦΑΛΙΣΗ	  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	  
	  

Ασφαλίστε	  την	  κατοικία	  σας	  με	  ετήσιο	  ασφάλιστρο	  από	  50€	  	  
	  
Παροχές	  καλύψεων	  κατοικίας	  
	  

Πυρός Περιεχοµένου/κτιρίου 

Άµεση πτώση κεραυνού περιεχοµένου/κτιρίου 

Καπνός  περιεχοµένου/κτιρίου 

Ευρεία Έκρηξη  περιεχοµένου/κτιρίου 

Πυρκαγιά από Δάσος  περιεχοµένου/κτιρίου 

Τροµοκρατικές ενέργειες  περιεχοµένου/κτιρίου  

Κακόβουλες βλάβες κτιρίου  

Πληµµύρα   

Θύελλα – καταιγίδα  

Χιόνι – χαλάζι – παγετός  

Ρήξη σωληνώσεων  

Κλοπή περιεχοµένου/κτιρίου  

Πτώση αεροσκάφους  

Πρόσκρουση οχήµατος  

Θραύση κρυσταλλοπινάκων  

Σεισµός  

Έξοδα κατεδάφισης & Αποκοµιδή Συντριµµάτων µέχρι το 2% του 

ασφαλιζόµενου ποσού οικοδοµής. 

Αµοιβή µηχανικών µέχρι το 2% του ασφαλιζόµενου ποσού οικοδοµής. 

Απώλεια εισοδήµατος για το 0,2% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου περιεχοµένου 
για κάθε εργάσιµη µέρα ολικής διακοπής, µε ανώτατο όριο συνολικής 
αποζηµίωσης το 10% του ασφαλιζόµενου ποσού περιεχοµένου.  
	  
	  
	  
Ασφαλίστε	  την	  επιχείρηση	  σας	  με	  ετήσιο	  ασφάλιστρο	  από	  135€	  
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Παροχές	  καλύψεων	  επιχείρησης	  
	  

Πυρός Περιεχοµένου/κτιρίου 

Άµεση πτώση κεραυνού περιεχοµένου/κτιρίου 

Καπνός  περιεχοµένου/κτιρίου 

Ευρεία Έκρηξη  περιεχοµένου/κτιρίου 

Πυρκαγιά από Δάσος  περιεχοµένου/κτιρίου 

Τροµοκρατικές ενέργειες  περιεχοµένου/κτιρίου  

Κακόβουλες βλάβες κτιρίου  

Πληµµύρα   

Θύελλα – καταιγίδα  

Χιόνι – χαλάζι – παγετός  

Ρήξη σωληνώσεων  

Κλοπή περιεχοµένου/κτιρίου  

Πτώση αεροσκάφους  

Πρόσκρουση οχήµατος  

Θραύση κρυσταλλοπινάκων  

Σεισµός  

Αλλοίωση εµπορευµάτων 

Ληστεία 

Ασφάλιση χρηµάτων & χρηµατοκιβωτίου 

Έξοδα κατεδάφισης & Αποκοµιδή Συντριµµάτων µέχρι το 2% του ασφαλιζόµενου 

ποσού οικοδοµής. 

Αµοιβή µηχανικών µέχρι το 2% του ασφαλιζόµενου ποσού οικοδοµής. 

Απώλεια εισοδήµατος για το 0,2% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου περιεχοµένου για 
κάθε εργάσιµη µέρα ολικής διακοπής, µε ανώτατο όριο συνολικής αποζηµίωσης το 
10% του ασφαλιζόµενου ποσού περιεχοµένου.  
	  

	  
Γ)	  ΑΣΦΑΛΙΣΗ	  ΥΓΕΙΑΣ	  &	  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ	  

	  
Παρέχονται	  δωρεάν	  υπηρεσίες	  υγείας	  στα	  μεγαλύτερα	  ιδιωτικά	  νοσοκομεία	  
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Δωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις 
Παθολόγου, καρδιολόγου, ορθοπεδικού 
20€ για παιδιατρικές & παιδοχειρουργικές επισκέψεις 

Οφθαλµολογικές επισκέψεις & εξετάσεις µε έκπτωση 40% 

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως 200€ & έκπτωση 50% πέραν των 200€ 

Έκπτωση 15% στις φυσικοθεραπείες 

Γυναικολογικές εξετάσεις 

Οδοντιατρικές εξετάσεις 

Μεταφορά µε ασθενοφόρο 

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις παιδιάτρου & παιδοχειρουργού 

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος check up έως 2 ανά έτος 

Στις διαγνωστικές & εργαστηριακές εξετάσεις έκπτωση 35%  

	  
Επιπλέον	  παροχές	  διατίθενται	  ανάλογα	  με	   την	  επιλογή	  του	  πακέτου	  ασφάλισης	  
της	  εκάστοτε	  ασφαλιστικής	  εταιρείας.	  	  
	  
	  
	  
Για	   	   περαιτέρω	   πληροφορίες	   ή	   διευκρινήσεις	   επικοινωνήστε	   με	   τον	   κ.	   Χρήστο	  
Καραδήμα	  στο	  Σύλλογο	  Φίλων	  του	  ΙΜΕ,	  τηλέφωνο	  212.254.0480	  ή	  στείλτε	  e-‐mail	  
στο	  sfilwn@ime.gr	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


