
Εικόνα που φέρνει στις µνήµες τα παιδικά µας χρόνια. 
Την πρώτη επαφή µε τη χρήση των ‘βοηθητικών’, τα 
γδαρµένα γόνατα και τους αγκώνες. Τις βόλτες στις 
πλατείες, το σκληρό χαρτί µε το µανταλάκι στις 
ακτίνες, το δυναµό που µας δυσκόλευε τη νύχτα. 
Παιχνίδι, σωστά; 

Οι εποχές άλλαξαν και το ποδήλατο χρησιµοποιείται 
πλέον όλο και περισσότερο από ενήλικες. Είτε στην 
καθηµερινή τους µετακίνηση, είτε για άσκηση. Άλλοι 
πάλι ποδηλατούν για διασκέδαση µε την παρέα τους, 
άλλοι για αθλητισµό. Στο βουνό, στην πόλη, στην 
παραλία, στις διακοπές, οπουδήποτε. 

Μαζί µε τις εποχές όµως άλλαξε και η καθηµερινότητα. 
Αυξήθηκαν τα κρούσµατα κλοπών. Οι δρόµοι γέµισαν 
αυτοκίνητα. Ο απρόσεκτος οδηγός αυτοκινήτου, οι 
λακκούβες στους δρόµους, η ανώµαλη άσφαλτος 
στους λεωφορειόδροµους, οι σχάρες φρεατίων και οι 
πεζοί χωρίς κυκλοφοριακή αγωγή, έχουν στο 
στόχαστρο την ευστάθεια του ποδηλάτη. 

Προσοχή, κράνος, φρένα, φώτα, καθρέπτες και καλή 
συντήρηση είναι απαραίτητα για να στέκεται κανείς 
όρθιος. Αρκούν; Κι αν παρ’ όλα αυτά γίνει το κακό; 

Με αγάπη στο µέσο και φροντίδα στον ποδηλάτη, 
επιλέξαµε και σας παρουσιάζουµε το πρόγραµµα 
‘ΠΠΟΟ∆∆ΗΗΛΛΑΑΤΤώώ’. Την πιο ολοκληρωµένη πρόταση 
ασφάλισης, όχι µόνο για το ποδήλατο και τους 
τρίτους αλλά και για τον ίδιο τον ποδηλάτη. 

Προϊόν της Ασφαλιστικής Εταιρίας AIG Europe 
Limited, µέλος του διεθνούς οµίλου AIG, απαντά µε 
µοναδικό τρόπο στις συγκεκριµένες ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες. 

Ενηµερωθείτε στη συνέχεια για τις καινοτόµες 
καλύψεις του και µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί 
µας. Στείλτε µας τώρα την αίτηση που ακολουθεί ή 
ελάτε να γνωριστούµε από κοντά και να σας 
ξεναγήσουµε στους όρους ασφάλισης. 

Σας ευχόµαστε καλές διαδροµές.  

Και πάντα όρθιοι… 

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο, ενώ 
οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή σας. 
 

Για το ποδήλατο: 

Με το ασφαλιστήριο παρέχεται κάλυψη στον ιδιοκτήτη 
του ασφαλισµένου ποδηλάτου, στην περίπτωση: 

���� Κλοπής αποκλειστικά και µόνο από το εσωτερικό 
του σπιτιού του, του γκαράζ, της αποθήκης ή του 
αυτοκινήτου του, µε την προϋπόθεση ότι ο χώρος 
που παραβιάσθηκε ήταν κλειδωµένος και ότι το 
συµβάν έχει καταγραφεί από την αστυνοµία. Η 
αποζηµίωση καταβάλλεται σε ποσοστό 90% της 
ασφαλισµένης αξίας1. 

���� Ιδίων Ζηµιών που θα υποστεί το ποδήλατο λόγω 
ατυχήµατος, αποκλειστικά ενώ βρίσκεται εν 
κινήσει ή κατά τη µεταφορά του. Η αποζηµίωση 
καταβάλλεται µετά την αφαίρεση της απαλλαγής2. 

���� Ακινητοποίησης του ασφαλισµένου ποδηλάτου 
λόγω βλάβης ή ατυχήµατος µε κάλυψη οδικής 
βοήθειας στο δηµόσιο οδικό δίκτυο όλης της 
Ελλάδας. 

Για τους τρίτους: 

Στην περίπτωση που από ευθύνη του ποδηλάτη 
προκληθεί σωµατική βλάβη σε τρίτο (π.χ. πεζό) ή 
υλική ζηµιά σε περιουσία τρίτου (π.χ. αυτοκίνητο), η 
εταιρία καλύπτει µέχρι το ποσό των € 50.000. 

Για τον ποδηλάτη: 

Αν κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ο ποδηλάτης 
(ηλικίας από 5 έως 65 ετών) υποστεί ατύχηµα, η 
εταιρία καταβάλλει αποζηµίωση ως εξής: 

���� Ιατροφαρµακευτικά έξοδα µέχρι του ποσού 
των € 1.000, αφού αφαιρεθεί η συµµετοχή του 
ασφαλισµένου ύψους € 50. 

���� Έξοδα αντικατάστασης, επισκευής ή αγοράς 
γυαλιών ή φακών επαφής, µέχρι € 500. 

���� Έξοδα αποκατάστασης ζηµιάς στην 
οδοντοστοιχία του ποδηλάτη, µέχρι € 500. 

���� Εφάπαξ ποσό € 10.000 σε περίπτωση µόνιµης και 
ολικής ανικανότητας ή ακόµη και απώλειας ζωής. 

Σηµαντικές Εξαιρέσεις: 

Κρίνουµε σκόπιµο να γνωρίζετε κάποιες από τις 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο: 

���� Κλοπή µερών ή εξοπλισµού (µερική κλοπή). 

���� Συµµετοχή σε αγώνες ή επιδείξεις. 

���� Οδήγηση κάτω από την επήρεια αλκοόλ. 

���� Ζηµιές αισθητικού χαρακτήρα. 

���� Ζηµιά σε αφύλακτο ποδήλατο. 

���� Ατυχήµατα που θα συµβούν σε νυχτερινή 
οδήγηση, ενώ το ποδήλατο δεν ήταν 
εφοδιασµένο µε φώτα και ανακλαστήρες. 

Πόσο κοστίζει; 

Το ετήσιο κόστος ασφάλισης προσδιορίζεται µε βάση 
την ασφαλισµένη αξία1 του ποδηλάτου και ανέρχεται 
σε: 

    €€  5500  για ποδήλατο αξίας € 150 - € 400 

    €€  7700  για ποδήλατο αξίας € 401 - € 800  

    €€  9900  για ποδήλατο αξίας € 801 - € 1.500  

€€  114400  για ποδήλατο αξίας € 1.501 - € 3.000 

Μην περιµένετε. Γυρίστε τη σελίδα και συµπληρώστε 
την αίτηση ασφάλισης. Φωτογραφήστε το ποδήλατό 
σας και στείλτε µας τη φωτογραφία, την απόδειξη 
αγοράς και την αίτηση στο info@bgk.gr και αφήστε 
εµάς να φροντίσουµε για τα υπόλοιπα. 

 
 
 
 
 

1 Η ασφαλισµένη αξία είναι το κόστος αντικατάστασης του 
ποδηλάτου, αφού αφαιρεθεί η παλαιότητα µε βάση την ηλικία 
του (0-3 έτη 0%, 3-5 έτη 20%, 5-7 έτη 30%, 7-10 έτη 40% 
και άνω των 10 ετών 50%). 

2 Η απαλλαγή διαµορφώνεται µε βάση την ασφαλισµένη αξία, 
δηλ. από € 150-400 ανέρχεται σε € 30, από € 401-800 σε € 
60, από € 801-1500 σε € 150 και από € 1501-3000 σε € 250. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ  

ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ‘‘ΠΠΟΟ∆∆ΗΗΛΛΑΑΤΤώώ’’  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

Ονοµατεπώνυµο: ………………………………………………………………………………………………… 

Επάγγελµα: ………………………………………………… Ηµ. Γέννησης: ………………………… 
∆ιεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………… 

Πόλη: ……………………………………………………………………………… Τ.Κ.: ……………………………

Τηλ.: …………………………………………  Email: …………………………………………………………………

ΑΦΜ: …………………………………………   ∆ΟΥ: ……………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο∆ΗΓΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ:  

Ονοµατεπώνυµο: ………………………………………………… …………………………………………… 

Επάγγελµα: ………………………………………………… Ηµ. Γέννησης: ………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ: Κ.Π. Α-1044 

Μάρκα: ……………………………………………………………   Μοντέλο: ……………………………… 

Αρ. Πλαισίου: …………………………………………… Τιµή αγοράς: ……………………………… 

Έτος αγοράς: ……………………………  Κόστος Βελτιώσεων: ……………………………… 

                                     Τρέχουσα εµπορική αξία: ……………………………… 

∆ιεύθυνση φύλαξης:…………………………………………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

Από: …………………………   Μέχρι: …………………………    Κόστος: …………………… 
  

               , επιθυµώ την ασφάλιση του ποδηλάτου που σηµειώνεται πιο 
πάνω. Σας στέλνω πρόσφατη φωτογραφία του, απόδειξη αγοράς (εφόσον 
υπάρχει) και αποδείξεις για το κόστος των βελτιώσεων (εφόσον αναφέρεται). 
Αναλαµβάνω δε την υποχρέωση να σας ενηµερώσω για την αλλαγή του 
χώρου φύλαξής του. 

∆ίνω τη συγκατάθεσή µου τόσο στον διαµεσολαβούντα στην ασφάλιση όσο 
και στην Ασφαλιστική Εταιρία να επεξεργάζονται όλα ανεξαιρέτως τα 
προσωπικά µου στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων και των ευαίσθητων, τα 
οποία τους εδόθησαν για την παρούσα ασφάλιση και να τα διατηρούν για όσο 
διάστηµα τους είναι απαραίτητο. 
 
 
 
 
…………………………         ………………………………………………     ………………………………………   

   Ηµεροµηνία           Υπογραφή Συµβαλλοµένου            Έγκριση Εταιρίας 

Στείλτε την αίτηση στο fax 210 924 8603 ή στο info@bgk.gr 

ή καλέστε µας στο 210 924 8600 

Είπαν για τις υπηρεσίες µας: 

Κάθε Πελάτης µας είναι µοναδικός και σηµαντικός. 

Συστηµατικά, ζητάµε από τους ανθρώπους που 

εµπιστεύονται τις υπηρεσίες µας, να καταγράψουν 

την εµπειρία τους κοντά µας. Επισκεφθείτε λοιπόν 

την ηλεκτρονική µας διεύθυνση:  

www.bgk.gr/explore/testimonials.html 
και ανακαλύψτε όχι µόνο τις σχέσεις που 

δηµιουργούµε αλλά κι αυτό που τροφοδοτεί το 

πάθος µας για προσφορά. 

Γνωρίστε τη φροντίδα µας: 

 

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική µας διεύθυνση: 

www.bgk.gr/567tokens1.html 

και διαπιστώστε όχι µόνο την προστιθέµενη αξία µας 

αλλά και τους λόγους που θα σας προτρέψουν να 

συνεργαστείτε µαζί µας. 

 

Επιλεγµένος Συνεργάτης: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

ΚΚ..  ΑΑ..  ΜΜΠΠΟΟΥΥΓΓΙΙΟΟΥΥΚΚΟΟΣΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΟ∆ΗΛΑΤώ 
 
 
 
 
      

 

 
 
  
 
 
 
 
     

Βούρβαχη 3, Μακρυγιάννη                   Τηλ:  210 924 8600 

117 43  Αθήνα                                        Fax: 210 924 8603 

http://www.bgk.gr                        E-mail: info@bgk.gr 


