
 

 

Μοναδική Ασφάλιση Κατοικίας SENATUS Cocoon 
 

 
Μικρό, μεγάλο, απλό, αρχοντικό, νεόκτιστο, παλαιότερο, ιδιόκτητο, νοικιασμένο,  

το σπίτι είναι σπίτι, όταν είναι ασφαλές. 
 

 

Γι' αυτό η SENATUS σε συνεργασία με την Groupama σχεδίασε τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας 
Cocoon. Για την αποτελεσματική κάλυψη αυτού που αποκτήσατε με κόπο. Για την προστασία του 
σπιτιού σας από κινδύνους που μπορεί να σας στοιχίσουν και να επηρεάσουν ολόκληρο το σπιτικό σας. 

 

 
Είστε Ιδιοκτήτης  -  Ενοικιαστής  -  έχετε Στεγαστικό Δάνειο; 

 

Επιλέξτε εσείς αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις, γνωρίζοντας ότι με τα 
προγράμματα SENATUS Cocoon: 

 πληρώνετε ελάχιστα κατ' έτος για την προστασία της περιουσίας σας,  
 αποζημιώνεστε από το πρώτο ευρώ και σε αξία καινούργιου (δεν χάνετε χρήματα λόγω 

παλαιότητας του ακινήτου ή των αντικειμένων),  
 προστατεύετε την περιουσία σας από την πιο απλή, συνηθισμένη ζημιά έως και την πιο 

απρόβλεπτη.  
 

 
 

Με το Cocoon eco 
προστατεύετε το ακίνητό σας 

από βασικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένου και του 

σεισμού. 
 

Οικονομική λύση και 
κατάλληλη  

για στεγαστικό δάνειο. 

 
Με το Cocoon value 

προστατεύετε το ακίνητο 
ή/και την οικοσκευή σας 
από πλήθος κινδύνων, με 
κόστος ιδιαίτερα προσιτό. 

 
Ολοκληρωμένο πακέτο 
ασφάλισης με ιδιαίτερα 

προσιτό κόστος. 

 
 

 
Με το Cocoon plus προστατεύετε το 
ακίνητο ή/και την οικοσκευή σας 
ακόμα και από την πιο απρόβλεπτη 

ζημιά. Με επιπλέον νομική υποστήριξη 
και οικονομική στήριξη για πληρωμή 

λογαριασμών κ.ά. 
 

Ασφάλιση που θωρακίζει 
 και το σπίτι σας και εσάς. 

 



Συγκριτικός Πίνακας Καλύψεων  SENATUS Cocoon eco value plus 

Αξία αντικατάστασης με καινούργιο • • • 

Πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, έκρηξη, ζημιές λέβητα από έκρηξη  • • • 

Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ' αυτών - Πρόσκρουση οχήματος • • • 

Βραχυκύκλωμα   • • 

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, θραύση 
σωληνώσεων, εργασίες αναζήτησης αιτίας ζημιάς   • • 

Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους   • • 

Πράξεις βίας (κακόβουλες, τρομοκρατικές, πολιτικές ταραχές)   • • 

Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων   • • 

Κλοπή, ληστεία, ζημιές κλεφτών, απώλεια χρημάτων & τιμαλφών   • • 

Τζάμια, καθρέπτες, επιγραφές   • • 

Δαπάνες μετά από ζημιογόνο γεγονός (προσωρινής παραμονής, 
μεταφοράς, αποθήκευσης & επανεγκατάστασης περιεχομένου, αμοιβών 
αρχιτεκτόνων μηχανικών, έκδοσης αδειών) 

  • • 

Δαπάνες αντιμετώπισης ζημιάς (έξοδα άντλησης υδάτων, αποτροπής ή 
περιορισμού της ζημιάς, αποκομιδής συντριμμάτων)   • • 

Απώλεια ενοικίου   • • 

Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα   • • 

Αντικείμενα σε θυρίδα Τράπεζας   • • 

Αστική Ευθύνη προς γείτονες & ιδιοκτήτη    • • 

Προσωπικά Ατυχήματα Οικογένειας (θάνατος από ατύχημα, μόνιμη 
ανικανότητα, δαπάνες αποκατάστασης υγείας)     • 

Νομική υποστήριξη     • 

Έξοδα μετατροπής της κατοικίας μετά από αναπηρία     • 

Έξοδα για αντικατάσταση απολεσθέντων εγγράφων     • 

Έξοδα αναγκαίων ζημιών στην κατοικία για διάσωση ατόμου σε κίνδυνο     • 

Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς     • 

Αλλοίωση τροφίμων     • 

Πληρωμή Λογαριασμών (νερό, ρεύμα, τηλέφωνο)     • 

Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Ακινήτου      • 

Προσωπική & Οικογενειακή Αστική Ευθύνη     • 

Κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός     • 

Αστική Ευθύνη ομόρων (επιπλέον του καλυπτόμενου ποσού)   ΠΡΟΑΙΡ. ΠΡΟΑΙΡ. 

Σεισμός • ΠΡΟΑΙΡ. ΠΡΟΑΙΡ. 



Δωρεάν Υπηρεσίες

Στη SENATUS δεν φροντίζουμε μόνο για τη σωστή πληρωμή της ζημιάς σας...

 
Σας παρέχουμε μια σειρά μοναδικών υπηρεσιών για να μην διαταράσσεται η ηρεμία του σπιτιού σας 
ούτε από χρονοβόρες διαδικασίες επισκευής, ούτε από δυσάρεστα απρόοπτα, 
αστοχίες. 
 
 

Οι δωρεάν υπηρεσίες SENATUS 
SENATUS Cocoon για αναγγελία ζημιάς, αποκατάσταση ζημιάς, αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων 
στην κατοικία, παροχή ιατρικών συμβουλών &
 

 

Αποστολή & συντονισμός των απαιτούμενων 
εξειδικευμένων συνεργείων για την επισκευή της 
ζημιάς (24/7), με απευθείας πληρωμή
Groupama Ασφαλιστική. 
 
Παρέχεται με τα προγράμματα Cocoon Value και 
Cocoon Plus. 

 

 Παροχή ιατρικών συμβουλών, 
περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος

 Αποστολή ιατρού κατ' οίκον, σε περίπτωση 
επείγουσας ανάγκης (αμοιβή ιατρού σε 
προνομιακές τιμές)  
Παρέχεται με τα προγράμματα Value και Plus.

 

Υπηρεσίες SENATUS “Anesis
 

δεν φροντίζουμε μόνο για τη σωστή πληρωμή της ζημιάς σας...

Σας παρέχουμε μια σειρά μοναδικών υπηρεσιών για να μην διαταράσσεται η ηρεμία του σπιτιού σας 
ούτε από χρονοβόρες διαδικασίες επισκευής, ούτε από δυσάρεστα απρόοπτα, 

 “Anesis Home” απευθύνονται σε πελάτες με ασφαλιστήρια κατοικίας
για αναγγελία ζημιάς, αποκατάσταση ζημιάς, αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων 

στην κατοικία, παροχή ιατρικών συμβουλών & νομική υποστήριξη. 

 

Αποστολή & συντονισμός των απαιτούμενων 
εξειδικευμένων συνεργείων για την επισκευή της 

απευθείας πληρωμή από την 

Παρέχεται με τα προγράμματα Cocoon Value και 

Αποστολή ειδικού για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων έκτακτης ανάγκης και σε 
μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (π.χ. 
κλειδαράς, τζαμάς, ηλεκτρολόγος, 
υδραυλικός), με προνομιακές τιμές
Παρέχεται με τα προγράμματα Cocoon 
Value και Cocoon Plus.

αροχή ιατρικών συμβουλών, τηλεφωνικά, σε 
ασθένειας ή ατυχήματος 

Αποστολή ιατρού κατ' οίκον, σε περίπτωση 
επείγουσας ανάγκης (αμοιβή ιατρού σε 

Παρέχεται με τα προγράμματα Value και Plus.  

Παροχή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για νομικά θέματα που 
αφορούν στην κατοικία.
 
Παρέχεται με τα προγράμματα Cocoon 
Eco, Cocoon Value και Cocoon Plus.

 

Anesis Home” 

δεν φροντίζουμε μόνο για τη σωστή πληρωμή της ζημιάς σας... 

Σας παρέχουμε μια σειρά μοναδικών υπηρεσιών για να μην διαταράσσεται η ηρεμία του σπιτιού σας 
ούτε από χρονοβόρες διαδικασίες επισκευής, ούτε από δυσάρεστα απρόοπτα, αλλά ούτε από μικρές 

απευθύνονται σε πελάτες με ασφαλιστήρια κατοικίας 
για αναγγελία ζημιάς, αποκατάσταση ζημιάς, αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων 

 

για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων έκτακτης ανάγκης και σε 
μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (π.χ. 

αμάς, ηλεκτρολόγος, 
ε προνομιακές τιμές. 

Παρέχεται με τα προγράμματα Cocoon 
Value και Cocoon Plus.  

 

Παροχή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού 
νομικά θέματα που 

αφορούν στην κατοικία. 

Παρέχεται με τα προγράμματα Cocoon 
Eco, Cocoon Value και Cocoon Plus. 



 

 

Δωρεάν Υπηρεσίες SENATUS “Υγείας Δώρον” 
 

Με ιδιαίτερη χαρά, αλλά και σεβασμό προς τον ευαίσθητο τομέα της υγείας, σας καλωσορίζουμε στον 
κόσμο των προνομίων της υπηρεσίας «Υγείας Δώρον» που σας παρέχει η SENATUS με την 
Groupama σε συνεργασία με τα δίκτυα Διαγνωστικών Κέντρων ΔΙΑΓΝΩΣΗ και EUROMEDICA. 

    
Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες της SENATUS και της Groupama (ισχύει 
για όλα τα ασφαλισμένα μέλη) και παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων σε τιμές 
κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ), ή σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στις παραπάνω αλυσίδες Διαγνωστικών 
Κέντρων.  
 

 
Η χρήση της υπηρεσίας SENATUS “Υγείας Δώρον” EUROMEDICA» σας παρέχει: 

 

 Ειδικό προνομιακό τιμοκατάλογο για όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις (ενδεικτικά: 
ακτινογραφία από €12, μαστογραφία από €25)  

 Έκπτωση 20% στα συμβεβλημένα με τη Euromedica οδοντιατρεία  
 Έκπτωση 20% στα συμβεβλημένα με τη Euromedica φυσιοθεραπευτήρια  
 Έκπτωση 20% σε διαιτολόγους (Euromedica Αθήνα και Θεσσαλονίκη)  
 Έκπτωση 20% σε οφθαλμολογικά χειρουργεία (Euromedica Αθήνα και Θεσσαλονίκη)  
 Έκπτωση 20% στην κοσμητική ιατρική (π.χ. Botox) (Euromedica Αθήνα και Θεσσαλονίκη)  
 Απεριόριστη χρήση, χωρίς κανένα περιορισμό σε συχνότητα ή κόστος.  

Ο Όμιλος EUROMEDICA έχει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 

 
Η χρήση της υπηρεσίας SENATUS “Υγείας Δώρον” ΔΙΑΓΝΩΣΗ» σας παρέχει: 

 

 Τιμές Κρατικού Τιμολογίου (κατώτατες επιτρεπτές τιμές) για όλες τις εξετάσεις που περιέχονται 
σε σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-
Φ62) π.χ Γενική Αίματος €2.90, Υπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1.80 κ.α.  

 Ακτινογραφίες με €15 ανά λήψη, Μαστογραφία €35  
 30% έκπτωση επί του τιμολογίου ιδιωτών της Διάγνωσης για όλες τις υπόλοιπες διαγνωστικές 

εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ.  
 Απεριόριστη χρήση αφού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα προνόμια χωρίς 

κανένα περιορισμό σε συχνότητα ή κόστος (όσες φορές θέλετε για όσες διαγνωστικές εξετάσεις 
επιλέξετε).  

 


