
ΟΔΗΓΙΕΣ & TIPS ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ  

ΠΥΡΟΣ GROUPAMA ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HERMES 2 

 

 

Στην εφαρμογή  Hermes 2 από το μενού «Προσφορές», επιλέγουμε  Προσφορές Πυρός και 

στη συνέχεια Νέα Προσφορά Πυρός – Μία εταιρεία όλα τα πακέτα (εφόσον επιθυμούμε 

τιμολόγηση μόνο στην Groupama) και από τη λίστα με τις ασφαλιστικές επιλέγουμε την 

Groupama. 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι μπορεί να δοθεί προσφορά και να προχωρήσουμε σε αίτηση μόνο για 

κύρια κατοικία, για εξοχική κατοικία απευθυνόμαστε  στον κλάδο. 

 



 

Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία σχετικά με το είδος οικοδομής (επιλέγουμε διαμέρισμα, 

μονοκατοικία, διαμέρισμα -μεζονέτα ή μονοκατοικία - μεζονέτα), είδος κατασκευής, έτος 

κατασκευής (αν είναι πριν το 1960, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον κλάδο), Ταχυδρομικό 

κώδικα .  

Στο πεδίο «όροφοι κάλυψης» υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα, μπορούν να σημειωθούν μέχρι 

δύο όροφοι (αριθμοί) στο συγκεκριμένο πεδίο και δεν είναι αποδεκτοί αρνητικοί αριθμοί, 

συνεπώς αν υπάρχει υπόγειο, δεν σημειώνεται στο εν λόγω πεδίο. Θα σημειωθεί κατά την 

συμπλήρωση της αίτησης. 

Επίσης, αν υπάρχουν ζημιές από σεισμό, απευθυνόμαστε στον κλάδο. Δεν επιλέγουμε το 

πεδίο Ζημιές στο κτίριο από Σεισμό. 

Στη συνέχεια σημειώνουμε το εμβαδό των κυρίων χώρων και αν υπάρχει αποθήκη ή/ και 

γκαράζ, συμπληρώνουμε το εμβαδό αυτών στα αντίστοιχα πεδία. Δεν συμπληρώνουμε το 

πεδίο Βοηθητικοί χώροι. Επισημαίνεται ότι στην Groupama υπολογίζεται αυτόματα  για τους 

εν λόγω χώρους, κεφάλαιο υπολογιζόμενο με €500 ανά τ.μ. για την οικοδομή και €100 ανά 

τ.μ. για το περιεχόμενο αποθήκης, το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί από το επιθυμητά 

συνολικά κεφάλαια οικοδομής και περιεχομένου.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συμπληρώνουμε τα προς ασφάλιση κεφάλαια στα σχετικά πεδία 

και επιλέγουμε Τιμολόγηση- Προσφορές. 



 

Έπειτα επιλέγουμε το επιθυμητό πρόγραμμα και μπορούμε να  προχωρήσουμε σε 

αποθήκευση της προσφοράς είτε απευθείας σε αίτηση ασφάλισης. 

Στην Αίτηση Ασφάλισης πρέπει αρχικά να σημειώσουμε ποιος είναι ο συνεργάτης, να 

επιλέξουμε την ημερομηνία έναρξης και τον τρόπο πληρωμής.  

Επισημαίνεται ότι είναι εφικτό η ημερομηνία έναρξης να είναι η τρέχουσα εφόσον η αίτηση 

αποσταλεί μέχρι τις 12.00 μ.μ. κάθε ημέρας, διαφορετικά θα είναι η επόμενη ημερολογιακή 

ημερομηνία ή όποια μεταγενέστερη ημερομηνία επιλεγεί. Επίσης, σημειώνεται ότι τα 

ελάχιστα ασφάλιστρα ανά δόση είναι €50. 

 



 

Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία σχετικά με την διεύθυνση 

κινδύνου και τα στοιχεία του ασφαλισμένου. Εφόσον υπάρχει και άλλος ασφαλισμένος θα 

πρέπει να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα στοιχεία στην καρτέλα «Ασφαλιζόμενος Β». Ο 

ασφαλισμένος  που είναι επιθυμητό  να αναφέρεται πρώτος στο συμβόλαιο,  θα πρέπει να 

καταχωρείται στην καρτέλα «Ασφαλιζόμενος Β». 

Αν υπάρχει ενυπόθηκος δανειστής, θα πρέπει να επιλεγεί το πεδίο Δάνειο και στη συνέχεια 

ο ενυπόθηκος δανειστής. 

Τέλος, αν θέλουμε να υπάρχει κάποια σημείωση ή περιγραφή στο συμβόλαιο (όπως η 

ύπαρξη υπογείου) ή να δηλωθούν αντικείμενα αξίας άνω των €1.500 ανά τεμάχιο, θα πρέπει 

να σημειωθούν στο πεδίο «Αντικείμενα Μεγάλης Αξίας». 

Εφόσον συμπληρωθούν τα ανωτέρω, μπορούμε να προχωρήσουμε σε Αποστολή της 

Αίτησης,  είτε σε Αποθήκευση μόνο. Σε περίπτωση που έχουν σημειωθεί στοιχεία στο πεδίο 

«Αντικείμενα Μεγάλης Αξίας», η αίτηση θα σταλεί στην ασφαλιστική προς έλεγχο και θα 

εκδοθεί αμέσως το συμβόλαιο. 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο άλλα και εξαιρετικά βοηθητικό, να σημειώσουμε κάποια 

δυνατά σημεία των προγραμμάτων τα οποία διατίθενται προς έκδοση συμβολαίων 

περιουσίας μονίμων κατοικιών, μέσω των εφαρμογών ΕΡΜΗΣ. 

 

 

 

 

 

 



Συγκεκριμένα  τονίζουμε τα κάτωθι : 

➢ Ασφάλιση κτιρίου κύριας κατοικίας με rate 1,10%o ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA COCOON 

ECO 64 ), συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης του σεισμού. 

➢ Ασφάλιση κτιρίου και περιεχομένου κύριας κατοικίας με rate 1,20%o ( ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ MEGA COCOON ECO 65 ), συμπεριλαμβανομένων  και των καλύψεων σει-

σμού & κλοπής. 

➢ Το πρόγραμμα COCOON PLUS (κατά  παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους 

κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίν-

δυνο. Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε 

τυχαίο ζημιογόνο γεγονός . Έχει απαλλαγές μόνο στην κάλυψη Θραύσης Κρυστάλ-

λων, στην κάλυψη Βραχυκυκλώματος και στην προαιρετική παροχή του Σεισμού. 

➢ Το πρόγραμμα COCOON VALUE έχει απαλλαγές μόνο στην κάλυψη Θραύσης Κρυ-

στάλλων, στην κάλυψη Βραχυκυκλώματος και στην προαιρετική παροχή του Σει-

σμού. 

➢ Βραχυκύκλωμα: Καλύπτεται και χωρίς εστία φωτιάς με απαλλαγή 150€ 

➢ Θραύση καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών ή/και παραθύρων φωτεινών επιγραφών: 

Καλύπτεται από τυχαίο γεγονός με απαλλαγή 300€ 

➢ Κεραυνός: Καλύπτει την ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική ατμοσφαιρική εκκένωση 

που πλήττει τα ασφαλισμένα αντικείμενα, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. 

➢ Απώλεια ενοικίου: Η ασφάλιση παρέχεται από κάθε καλυπτόμενο κίνδυνο. 

➢ Κλοπή: Καλύπτεται και η παραβίαση με χρήση αντικλειδιού 

➢ Καλύπτονται Ενυπόθηκες άλλα και μη Ενυπόθηκες Κατοικίες. 
 

➢ Δεν υπάρχει πιθανότητα ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, αφού προβλέπει ελάχιστες ασφαλιζόμενες 
αξίες ( 1.000€ ανά τετραγωνικό μέτρο ασφάλισης ). 

 

✓ ΜΟΝΑΔΙΚΟ : Zημιές που το ύψος της αποζημίωσης  δεν υπερβαίνει το ποσό των 

€5.000, η καταβολή τους, πραγματοποιείται εντός 7 εργάσιμων ημερών, από την 

ημερομηνία επίσκεψης του πραγματογνώμονα στον ασφαλισμένο κίνδυνο.  

Στην περίπτωση που ο χρόνος αποζημίωσης υπερβεί τις 7 εργάσιμες ημέρες, 

H  Εταιρία ανταποδίδει στον πελάτη αξίες  50€ για κάθε εργάσιμη ημέρα 

 καθυστέρησης.  

 


