
 

 

ΝΕΟ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ-ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ 

πρόγραμμα αςφάλιςθσ κατοικιδίων 

 
Με πολφ μεγάλθ χαρά ςασ ανακοινϊνει το νζο πρόγραμμα το οποίο δθμιοφργθςε θ εταιρεία μασ με πολλι αγάπθ 

για τουσ τετράποδουσ φίλουσ μασ, τα κατοικίδια ςυντροφιάσ. Το νζο αυτό πρόγραμμα ςτόχο ζχει τθν παροχι 

υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν τόςο ςτα κατοικίδια όςο και ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ.  Με γνϊμονα τθν προϊκθςθ και 

ανάπτυξθ τθσ φιλοηωικισ παιδεία ςτθν Ελλάδα, δθμιουργικθκε το προϊόν που ονομάηεται  LoveMeback! 

Μερικζσ από τισ καλφψεισ του προγράμματοσ είναι: 

Κεφάλαιο 1: Ιατρικι Φροντίδα 

 Κτθνιατρικζσ επιςκζψεισ   ΔΩΡΕΑΝ 2 ετθςίωσ και 10 € για κάκε επόμενθ επίςκεψθ 

 Διαγνωςτικζσ Εξετάςεισ  Χωρίσ όριο με ςυμμετοχι 40% 

 Εμβόλιο  Ετιςιοσ εμβολιαςμόσ (πενταπλό) με ςυμμετοχι του μζλουσ 10€ 

 Κτθνιατρικζσ πράξεισ που περιλαμβάνουν  Κτθνιατρικι κλινικι εξζταςθ, ζλεγχο αυτιϊν και κακαριςμό, 

ζλεγχο οδοντιατρικό και ςυμβουλζσ ΔΩΡΕΑΝ 

 Οδοντιατρικόσ κακαριςμόσ με υπεριχουσ  40 € 

 Αγορά και τοποκζτθςθ Microchip   15 € 

 

Κεφάλαιο 2: Emergency Cover 

1. Απεριόριςτεσ επιςκζψεισ Προλθπτικά είτε ςυνζπεια ατυχιματοσ θ αςκζνειασ: 

 Δφο (2) δωρεάν κλινικζσ εξετάςεισ ετθςίωσ 

Επόμενεσ κτθνιατρικζσ επιςκζψεισ με ςυμμετοχι του μζλουσ 10€/ επίςκεψθ. 

 Κατ’ οίκον κτθνιατρικζσ επιςκζψεισ με ςυμμετοχι του μζλουσ 20€/επίςκεψθ. 

2. Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ Συνζπεια ατυχιματοσ θ αςκζνειασ: 

 Απεριόριςτεσ διαγνωςτικζσ και απεικονιςτικζσ εξετάςεισ με ςυμμετοχι του μζλουσ ςφμφωνα με 

προςάρτθμα. 

3. Επείγοντα περιςτατικά: 

 Από 21.00-09.00 & Σάββατο-Κυριακι & Αργίεσ για επείγον περιςτατικό ιςχφει θ ςυμμετοχι του μζλουσ ςτθν 

επίςκεψθ του παρόχου υγείασ 30€. Όποια άλλθ πράξθ γίνει και αφορά αυτό το περιςτατικό, χρεϊνεται 

ςφμφωνα με τον εκάςτοτε τιμοκατάλογο του παρόχου υγείασ. 

Μόνο 

180€/ζτοσ 



 

 

Κεφάλαιο 3: Αςτικι Ευκφνθ Ιδιοκτιτθ 

 Καλφπτεται θ αςτικι ευκφνθ του εκάςτοτε ιδιοκτιτθ ι μζλουσ τθσ οικογζνειασ του κακϊσ και όποιοσ 

ςυνοδόσ το ςυνοδεφει με τθ ςυγκατάκεςθ του ιδιοκτιτθ 

 Καλφπτονται αποηθμιϊςεισ για ςωματικζσ βλάβεσ και υλικζσ ηθμιζσ προσ τρίτουσ 

 Σωματικζσ βλάβεσ (μεμονωμζνο ατφχθμα) μζχρι 5.000€ 

 Σωματικζσ βλάβεσ (ομαδικό ατφχθμα) μζχρι 10.000€ 

 Υλικζσ ηθμιζσ μζχρι 1.000€ 

 Ανϊτατο όριο ευκφνθσ τθσ εταιρίασ γι όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ αςφάλιςθσ 20.000€ 

 Απαλλαγι 200€ ανά περιςτατικό/απαίτθςθ 

Κεφάλαιο 4: Νομικι Προςταςία Ιδιοκτιτθ 

 ποινικι υπεράςπιςθ του αςφαλιςμζνου για παράβαςθ εξ' αμζλειασ ποινικϊν, αςτυνομικϊν ι άλλων  

διατάξεων 

 διεκδίκθςθ αποηθμίωςθσ από υπαίτιο τρίτο για βαςανιςμό, τραυματιςμό, βλάβθ ι κάνατο του 

προςτατευόμενου ςκφλου 

 διαφορζσ που κα προκφψουν με αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ που καλφπτουν με αςφαλιςτικά προγράμματα τον 

ςκφλο του αςφαλιςμζνου 

 απόκρουςθ απαιτιςεων τρίτων εναντίον του αςφαλιςμζνου για ηθμιζσ από ελαφρά του αμζλεια 

 προςεπίκλθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ αςτικισ ευκφνθσ 

 νομικζσ  ςυμβουλζσ ςτισ ανωτζρω αςφαλιςτικζσ καλφψεισ κακϊσ επίςθσ και για κζματα που αφοροφν 

αδζςποτα. 

Κφριο μζλθμα μασ και μζςω του προγράμματοσ αυτοφ είναι θ φιλοηωικι παιδεία να γίνει ζνα με τθν ςυνείδθςθ των 

ςυμπολιτϊν μασ και να ανοίξουμε νζουσ δρόμουσ ςτθν αςφαλιςτικι αγορά. Θα ςυνεχίςουμε να δθμιουργοφμε και 

να αναπτφςςουμε τα προγράμματά μασ και είμαςτε βζβαιοι ότι ζτςι κα βάλουμε και εμείσ  ζνα μικρό λικαράκι 

 ϊςτε να αναδειχκεί θ ςοβαρότθτα τθσ φροντίδασ των κατοικιδίων ςυντροφιάσ, των καλφτερων φίλων του 

ανκρϊπου. Όπωσ ορκά είχε αναφζρει και ο Μαχάτμα Γκάντι : “Σο μεγαλείο ενόσ ζκνουσ  φαίνεται από 

το πωσ φζρεται ςτα ηϊα" 

Παρακαλοφμε πολφ όπωσ αφιερϊςετε λίγο από τον πολφτιμο χρόνο ςασ ϊςτε να δείτε και ζνα πολφ ςυγκινθτικό 

βίντεο.  

 https://youtu.be/cEhzkQgHDU8 

 

 


