
 

 
 
 
 

Ημερομηνία: 6 Ιουλίου 2022 

Προς: Δίκτυο Πωλήσεων 

Ε_ΠΩΛ_1027 

 

Θέμα:  Νέο πρόγραμμα ασφάλισης «ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ      

              ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ Ι.Χ.»    

 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Όπως ήδη όλοι γνωρίζουμε από 18/10/2021 τέθηκε σε ισχύ η Υπουργική απόφαση υπ. αρίθμ. 

2805/2021 (ΦΕΚ Β’ 99/18.01.2021) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, μέσω της οποίας, τα 

οχήματα κατηγορίας Ο (τρέιλερ, μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα κ.ά.) πρέπει να καλύπτονται 

υποχρεωτικά με ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία τους έναντι τρίτων. 

Στην ΜΙΝΕΤΤΑ, ανταποκρινόμενοι στις νέες αυτές ανάγκες δημιουργήσαμε ένα νέο πρόγραμμα 

ασφάλισης «ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» για τις  χρήσεις Ρ2, Ρ4, 

Ρ6, ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ και ΛΕΜΒΟΣ. 

Με το πρόγραμμα ασφάλισης «ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» 

παρέχονται οι παρακάτω καλύψεις 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (από την κυκλοφορία του οχήματος)  1.300.000 € 

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (από την κυκλοφορία του οχήματος) 1.300.000 € 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΕΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  50.000 € 

CHECK UP ΑΝΕΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Τα ασφάλιστρα είναι κοινά ανά περιοχή κίνησης των οχημάτων , ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα 

περιγράφονται τα ετήσια ασφάλιστρα ανά χρήση :  

 

ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  

Ρ2 52 

Ρ4 84 

Ρ6 84 

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ (ΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ) 52 

ΒΑΡΚΑ 152 

 

Για τις νέες εργασίες αλλά και για τις ανανεώσεις , στους υφιστάμενους πελάτες με  ενεργό συμβόλαιο 

Ε.Ι.Χ θα υπολογίζεται  συνδυαστική έκπτωση 5% . 

Ιδιαίτερα, στη χρήση «ΛΕΜΒΟΣ» τα ασφάλιστρα,  εφόσον ο πελάτης διατηρεί ενεργό συμβόλαιο και 

στο κλάδο σκαφών ,πέραν της συνδυαστικής έκπτωσης , στο τελικό ασφάλιστρο θα  υπολογίζεται 

επιπλέον έκπτωση, διαμορφώνοντας έτσι  τα τελικά ασφάλιστρα ανά διάρκεια ,  σε αυτά της χρήσης 

Ρ4  (και Ρ6 ).  
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Προϋποθέσεις  ασφάλισης  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση αποτελεί και  η αποστολή της άδειας 

κυκλοφορίας, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την Υ.Α 292015/2021 (ΦΕΚ  

Β΄ 4966/27.10.2021). Σημειώνεται ότι,  θα πρέπει επίσης να τηρούνται όλες οι απαραίτητες 

προδιαγραφές και οι όροι ασφαλείας όπως ορίζονται από τη κείμενη νομοθεσία (πχ 

σύνδεσης οχημάτων). 

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίζουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη 

ευέλικτων προγραμμάτων ασφάλισης και για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και 

εξυπηρέτησης ώστε να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των ασφαλισμένων.  

Τόσο οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Πωλήσεων όσο και της Διεύθυνσης Ανάληψης Κινδύνων Κλάδου 

Αυτοκινήτων, παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Διεύθυνση Πωλήσεων 


