
Mειωμένα και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα αυτοκινήτου
με 3 κλιμακούμενα προγράμματα ασφάλισης!
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www.atticabank.gr

Σε περισσότερα από 80 σημεία σε όλη την Ελλάδα

210-3669000 
801-11- 500900

Με ποιους τρόπους μπορώ να εξοφλήσω το 
ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου μου;
• Μέσω πιστωτικών καρτών Visa-Mastercard όλων των   
    Τραπεζών σε 12 άτοκες δόσεις (για ετήσια συμβόλαια)
• Μέσω πάγιας εντολής
•  Στα ταμεία των καταστημάτων της Attica Bank
• Μέσω εισπράκτορα (όπου αυτό είναι δυνατόν)
• Μέσω της υπηρεσίας e-banking της Attica Bank

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις, για να 
ενταχθώ στο πρόγραμμα attica Ασφάλιση 
Αυτοκινήτου;

Για τον οδηγό:
• Να έχετε στην κατοχή σας Ελληνικό ή Διεθνές  
    δίπλωμα οδήγησης
• Να είστε άνω των 18 ετών

Για το όχημα:
• Να έχει ελληνικές πινακίδες
• Να είναι έως 20 ετών

Στην Attica Bank πιστεύουμε πως μαζί μπορούμε 
να βρούμε τις λύσεις που απαιτούν οι προσωπικές 
σας ανάγκες. Γιατί μαζί, είμαστε πιο ισχυροί.

Κινηθείτε με άνεση και μάθετε περισσότερες 
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις διαδικα-
σίες απόκτησης του attica Ασφάλιση Αυτοκινήτου, 
επιλέγοντας τον τρόπο που σας διευκολύνει: 
επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας, 
καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο της Attica Bank στα 
τηλέφωνα 210 3669000 ή 801 11 500 900  ή 
επισκεφθείτε μας στο www.atticabank.gr
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Με τόσο χαμηλά ασφάλιστρα,
το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου γίνεται το

Aσφαλιστικά Προϊόντα

attica Ασφάλιση
Αυτοκινήτου

επίκεντρο της προσοχής!



Ποια είναι τα κλιμακούμενα πακέτα ασφάλισης 
του προγράμματος;

Το πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με την ασφαλιστική 
εταιρία Generali, και αποτελείται από 3 επιμέρους κλιμακού-
μενα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου.
Τα πακέτα Speed 1, Speed 2 και Speed 3 σάς προσφέρουν 
τη δυνατότητα να επιλέξετε το κόστος, αλλά και την έκταση 
της κάλυψης που επιθυμείτε, σύμφωνα με τις δικές σας, 
προσωπικές ανάγκες.

• Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων και επιβαινόντων του   
 οχήματος 
• Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη μεταφορά του    
 οχήματος και σε φυλασσόμενους χώρους 
• Προσωπικό ατύχημα οδηγού (επιλογή ορίου €10.000 -    
 €15.000 - €30.000) 
• Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 
• Νομική στήριξη 
• Φροντίδα ατυχήματος 
• Ρυμούλκηση οχήματος λόγω ατυχήματος
• Κάλυψη των αερόσακων 

Προαιρετικά: 
• Οδική Βοήθεια

• Επέκταση Αστικής Ευθύνης για ζημιές 
 από ρυμουλκούμενο οχήματος

• Θραύση κρυστάλλων (επιλογή ορίου €1.000)

Οι καλύψεις του Speed 1, με επιπλέον:
• Πυρκαγιά 
• Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά 
• Ολική κλοπή 
• Μερική κλοπή 
• Φυσικά φαινόμενα (με απαλλαγή για κάθε ζημιά €300) 
• Θραύση κρυστάλλων (επιλογή ορίου €1.000 - 
 €3.000 - €5.000)
• Ενοικίαση οχήματος λόγω πυρκαγιάς / ολικής κλοπής 
• Αντικατάσταση κρυστάλλων (Carglass ή Δίκτυο   
 Συνεργαζόμενων Συνεργείων) 

Προαιρετικά: 
• Προστασία Αξίας

• Οδική Βοήθεια

• Επέκταση Αστικής Ευθύνης για ζημιές 
 από ρυμουλκούμενο οχήματος

Δωρεάν καλύψεις:
• Αντικατάσταση κλειδιών οχήματος 
• Απώλεια άδειας οδήγησης, Αστυνομικής
 ταυτότητας, Διαβατηρίου 

Οι καλύψεις του Speed 2, με επιπλέον:
• Ίδιες Ζημιές με επιλογή απαλλαγής
 €300 - €1.000 - €1.500
• Διασάλευση  / Διατάραξη δημόσιας τάξης 
• Τρομοκρατικές ενέργειες 
• Κακόβουλες ενέργειες με επιλογή απαλλαγής €300 -    
 €1.000 - €1.500
 
Προαιρετικά: 
• Προστασία Αξίας

• Οδική Βοήθεια

• Επέκταση Αστικής Ευθύνης για ζημιές 
 από ρυμουλκούμενο οχήματος

Δωρεάν καλύψεις:
• Αντικατάσταση κλειδιών οχήματος 
• Απώλεια άδειας οδήγησης, Αστυνομικής
   ταυτότητας, Διαβατηρίου 

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα attica
Ασφάλιση Αυτοκινήτου;
Γιατί είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα ασφάλισης με 

κλιμακούμενες καλύψεις για το αυτοκίνητό σας, σε 

εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές!

Η Attica Bank
σάς προσφέρει το
attica Ασφάλιση Αυτοκινήτου,
ένα σύγχρονο και ευέλικτο
πρόγραμμα ασφάλισης
αυτοκινήτου με
ανταγωνιστικά ασφάλιστρα,
που προσαρμόζεται
στις δικές σας,
ιδιαίτερες ανάγκες!
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