
 

 

   Ασφάλιση αυτοκινήτου στην ERGO 

Ειδικοί όροι εκπτώσεων ERGO Drive&Win  

  

 

Οι ειδικοί όροι για τις εκπτώσεις ERGO 
Drive&Win (η «Εφαρμογή»)  εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά με τους Γενικούς Όρους και 
Ειδικούς όρους που θέτει η ERGO Ασφαλιστική 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η 
«ERGO» ή η «Εταιρεία»), αναφορικά με την 
ασφάλιση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής 
χρήσης. 

Περιγραφή των εκπτώσεων και του 
Προγράμματος Επιβράβευσης της 
εφαρμογής ERGO Drive&Win 

Α) Αρχική έκπτωση 

H αρχική έκπτωση ERGO Drive&Win μπορεί να 
προστεθεί στη σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου 
επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης κατά την 
αγορά του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας. H 
έκπτωση παρέχεται μέσω της εγγραφής σας 
στην εφαρμογή ERGO Drive&Win και 
υπολογίζεται απευθείας στα ασφάλιστρά σας 
σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική της ERGO η 
οποία βρίσκεται αναρτημένη στο site της 
Εταιρείας.  

Για να διατηρήσετε την αρχική έκπτωση ERGO 
Drive&Win σε κάθε ανανέωση του 
Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, θα πρέπει να 
εγκαταστήσετε την εφαρμογή ERGO Drive&Win 
στο κινητό σας τηλέφωνο και να τη 
χρησιμοποιείτε για όλη τη διάρκεια του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας καταγράφοντας 
κατ’ ελάχιστον 100 χιλιόμετρα οδήγησης το μήνα 
σαν οδηγός μέσα από την εφαρμογή.  

 

Β) Έκπτωση στην ανανέωση 

Μέσω της χρήσης της εφαρμογής ERGO 
Drive&Win μπορείτε να αποκτήσετε επιπλέον 
σημαντικές εκπτώσεις ανάλογα με την οδηγική 
σας συμπεριφορά και την εκάτοστε πολιτική της 
Εταιρείας η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο site 
της ERGO. Οι επιπλέον εκπτώσεις 
υπολογίζονται αυτόματα σε κάθε ανανέωση του 
Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας εφόσον 
πληρούνται οι εκάστοτε όροι και προϋποθέσεις. 

Η επιπλέον έκπτωση στην ανανέωση αφορά 
αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη Αστικής 
Ευθύνης από την Κυκλοφορία του Οχήματος 
(Σωματικές βλάβες και Υλικές ζημιές). 

 

Γ) Πρόγραμμα Επιβράβευσης 

Επιπλέον, μπορείτε να συμμετέχετε και στο 
Πρόγραμμα Επιβράβευσης της εφαρμογής το 
οποίο βασίζεται στη συγκέντρωση ERGO 
SafeMiles και ERGO Stars. Όλοι οι χρήστες της 
Εφαρμογής μπορούν να συγκεντρώνουν 
ERGO SafeMiles και ERGO Stars ανάλογα με 
την οδηγική τους συμπεριφορά.  
Τα χιλιόμετρα που διανύει ένας οδηγός έχοντας 
ενεργοποιημένη την Εφαρμογή μετατρέπονται 
μέσω συγκεκριμένων απλών κανόνων που 
είναι διαθέσιμοι στην Εφαρμογή σε ERGO 
SafeMiles. Μετά τη συγκέντρωση ενός 
συγκεκριμένου ελάχιστου πλήθους, τα ERGO 
SafeMiles μπορούν να μετατραπούν σε κάποιο 
προνόμιο ή παροχή του Προγράμματος 
Επιβράβευσης ERGO κατόπιν αποστολής 
σχετικού αιτήματος του χρήστη προς την 
ERGO μέσω της Εφαρμογής. Μόλις ο χρήστης 
δηλώσει ότι επιθυμεί την μετατροπή των ERGO 
SafeMiles, η ERGO θα του αποστέλλει email με 
οδηγίες για τη λήψη του προνομίου ή της 
παροχής. Η βαθμολογία της οδηγικής 
συμπεριφοράς αντιστοιχεί σε ERGO Stars 
(από 1 έως 5). 

Οι υποχρεώσεις σας σχετικά με το ERGO 
Drive & Win 

Για να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις και το 
Πρόγραμμα Επιβράβευσης της εφαρμογής 
ERGO Drive&Win θα πρέπει να ενεργοποιήσετε 
και να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή σύμφωνα 
με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο 
παρόν, τους όρους χρήσης της εφαρμογής αλλά 
και την εκάτοστε πολιτική της εταιρείας όπως 
αυτή αναρτάται στο site της. 

 

 



 

 

Αξιολόγηση της ατομικής οδηγικής 
συμπεριφοράς 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την 
Εφαρμογή ERGO Drive&Win σχετικά με το 
ασφαλισμένο όχημά σας χρησιμοποιούνται για 
να βαθμολογηθεί η ατομική οδηγική 
συμπεριφορά σας. Λαμβάνεται υπόψη κάθε 
καταγεγραμμένη διαδρομή και βαθμολογείται με 
ένα σκορ. Η βαθμολόγηση μίας διαδρομής 
γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
 Απότομη επιτάχυνση 
 Απότομο φρενάρισμα  
 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας 
 Απόσπαση της προσοχής από χρήση 

έξυπνου κινητού 
 Αποφυγή οδήγησης σε ώρες αυξημένου 

κινδύνου (00.00-05.00) 

Τα ανωτέρω κριτήρια συμπεριλαμβάνονται 
στην αξιολόγηση κάθε διαδρομής, με 
διαφορετική βαρύτητα το καθένα. 

Το συνολικό σκορ προσδιορίζεται από την 
επιμέρους βαθμολόγηση κάθε διαδρομής, 
λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση που 
διανύθηκε.  

 

Διάρκεια παροχής εκπτώσεων και χρήσης 
της εφαρμογής  

Το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής και η 
έκπτωση ERGO Drive&Win είναι συνδεδεμένα 
με την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Όταν η 
ασφαλιστική σύμβαση λήξει, τότε παύει 
αυτόματα και η παροχή της έκπτωσης αλλά και 
το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής.  

 


