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Η εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών διαθέτοντας 

σημαντική εμπειρία στο δίκτυο πωλήσεων και αξιοπιστία στην ασφαλιστική αγορά,   

δημιούργησε μία νέα συνεργασία, καλύπτοντας τις ανάγκες οδικής και ταξιδιωτικής 

βοήθειας των συνεργατών του δικτύου μας με νέα προϊόντα, μέσα από επώνυμη και 

αξιόπιστη υπηρεσία με on-line εφαρμογή.  

Ο Όμιλος INTERAMERICAN κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στις 
υπηρεσίες παροχής Άμεσης Βοήθειας. Από το 1991 που δραστηριοποιήθηκε στο 
συγκεκριμένο χώρο, βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των ασφαλισμένων της, 
προσφέροντας Άμεση Ιατρική Βοήθεια, καθώς και υπηρεσίες Οδικής & Ταξιδιωτικής 
βοήθειας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Διαθέτοντας δικά της μέσα, υποδομή, και εξειδικευμένο προσωπικό, είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει κάθε έκτακτο περιστατικό, φροντίζοντας τη ζωή και την περιουσία των 
πελατών της, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. 

 

                                                                                         

                         

 

              ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ                                                          ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ: 

 

 ΕΙΧ 
 ΕΙΧ με ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
 ΦΙΧ, ΑΓΡΟΤΙΚA με μικτό βάρος έως και 3,5 τόνους (εξαιρούνται  

ιδιοκατασκευές). 

 ΟΧΗΜΑΤΑ Ανεξαρτήτου Ηλικίας με συμβατικές πινακίδες. 
 ΔΙΚΥΚΛΑ & ΤΡΙΚΥΚΛΑ από 5Οcc και άνω. 

 
 
 

 
 
 

http://www.interamerican.gr/default.asp?pid=20&la=1
http://www.interamerican.gr/default.asp?pid=104&la=1
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                                       με την υποστήριξη της 
 
 

 
 
 

ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ INTERAMERICAN ΚΑΛΥΠΤEI: 

 Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. 

 Αλλαγή ελαστικού. 

 Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.  

 Μεταφορά οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου.  

 Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας άνω 

των 50 χιλιομέτρων του τόπου κατοικίας. 

 Ταξιδιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Εάν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη, η Εταιρία θα μεριμνήσει 

για την αποστολή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, κινητού συνεργείου για την 

αποκατάστασή της. 

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Εάν η βλάβη του καλυπτόμενου οχήματος δεν αποκαθίσταται επί τόπου, τότε η 

Εταιρία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο της επιλογής 

του πελάτη για την αποκατάστασή της. 

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί εξαιτίας πρόσκρουσης ή σοβαρής 

μηχανικής βλάβης η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών, η Εταιρία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του 

οχήματος σε συνεργείο της προτίμησης του ασφαλισμένου, πλησίον του τόπου 

της μόνιμης διαμονής του. 

4. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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Αν το καλυπτόμενο όχημα, οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλισμένο, 

ακινητοποιηθεί από μεγάλης έκτασης βλάβη η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί 

χρόνο μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, η Εταιρία θα μεριμνήσει για τον 

επαναπατρισμό του οχήματος στην Ελλάδα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, 

λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών που επικρατούν 

στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

5. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Αν για το καλυπτόμενο όχημα συντρέξουν οι προϋποθέσεις του εσωτερικού 

επαναπατρισμού, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για τα έξοδα 

επιστροφής αυτού και των τυχόν  συνεπιβατών στο όχημα, στον τόπο της 

μόνιμης διαμονής τους, με λεωφορείο ή τραίνο, μέχρι του ποσού των 100,00 

ΕΥΡΩ συνολικά, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα ακινητοποιήθηκε σε 

απόσταση μεγαλύτερη των εξήντα χιλιομέτρων από τον τόπο της μόνιμης 

διαμονής του ασφαλισμένου. 

6. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟ ΠΛΟΙΟ 

Η Εταιρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 15 Ν.   3651/2008, 

μπορεί, κατά περίπτωση, να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 

παρόν, είτε σε είδος, είτε σε χρήμα. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε 

χρήμα, τυχόν δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη μεταφορά του καλυπτόμενου 

οχήματος με οχηματαγωγό πλοίο, επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο 

σε κάθε περίπτωση.  

Αναλυτική περιγραφή του συνόλου των όρων κάλυψης του προγράμματος, 

περιλαμβάνεται  στην κεντρική παρουσίαση της INTERAMERICAN στο site της 

εταιρείας μας. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.victorynet.gr/products/insurance/interamerican/interamerican-assistance.php
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ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ  
 

 

Κορυτσάς 1, Αργυρούπολη, Τ.Κ. 16451  
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 92.37.560 – 210 9601101 
FAX : 210 3000133 
Site: www.victorynet.gr 
 
Χρήστος Νικολακόπουλος 
Γενική Διεύθυνση 
cnikolakopoulos@victorynet.gr 
 
Αρετή Αλεξανδροπούλου 
Υπεύθυνη Γραφείου 
account@victorynet.gr 
 

http://www.victorynet.gr/
mailto:cnikolakopoulos@victorynet.gr
mailto:support@victorynet.gr

