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The key to safety is in your hands.
All the attractions of Mykonos are yours to discover,
at your own leisure, with a Pegasus rental car.
Knowing the value of your precious time and concern for safety,
insurance options are presented here to provide you
with relevant information, at a quick glance.
Take a few minutes to look over your options for coverage,
before you put your wheels in motion,
for a safe and sound position in the driver’s seat.

Το κλειδί για την ασφάλεια
είναι στο χέρι σας.
Η γοητεία της Μυκόνου, είναι στη διάθεσή σας για να
την ανακαλύψετε µε ένα αυτοκίνητο της Pegasus rental.
Η Pegasus σέβεται τον πολύτιµο χρόνο σας και την επιθυµία σας
για ασφάλεια και σας προσφέρει πολλές επιλογές
ασφαλιστικής κάλυψης. Σε αυτό τον οδηγό θα βρέιτε
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε µε µια µατιά.
Επιλέξτε το πρόγραµµα που καλύπτει τις ανάγκες σας
και ξεκινήστε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη Μύκονο,
µε άνεση και ασφάλεια.

Insurance Information
on the road to enjoying Mykonos.

Maouna: 84 600 Mykonos, GR
Tel.: +30 22890 23760 Fax: +30 22890 24417
Airport: Tel.: +30 22890 27440
E-mail: info@pegasusgroupgr.com
www.pegasusgroupgr.com
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PEGASUS INSURANCE OPTIONS
What it’s called?

What’s covered?

What’s not covered?

What’s the cost?

Third Party Cover
(TPC)

Covers you in case of death or body injuries

• Theft or attempted theft of the vehicle.

Included

of third parties up to € 500.000 and material

• Theft of personal belongings from the vehicle.

Also known as:
Motor Liability Insurance
Legal Liability Insurance

damages to third parties up to € 100.000,

• Death or injury to the driver.

including passengers and their property,

• Damage to the rental vehicle.

when using the vehicle.

Collision
Damage
Cover

If the rental car is damaged (except by attempted

• Damage caused intentionally or by negligence.

theft), you will be covered for the cost of the

• Damage caused by incorrect fuel.

repairs of the vehicle. You will, however have to

• Damage caused as a result of a breach

Also known as:
LDW in Australia,
NZ and USA
Vehicle Damage Waiver

pay up to a maximum of € 400 for small cars,

of the rental agreement.

€ 600 for medium cars, large standard cars and

• Damage caused to the underneath and the top

small special cars and € 1.250 for all other cars

of the car, the antenna, the mirrors and the tires.

towards the repair costs as an “excess” charge,
regardless of whether you were at fault or not.

€ 9,30 per day
for small cars

€ 15,00 per day
for medium, large standard

and small special cars

€ 23,00 per day
for all other cars
(prices do not include VAT)
if not already included in the
rental price

However, if we can recover these costs from a
responsible third party, we will reimburse you.

Vehicle
Theft
Cover

This covers the cost of replacing the rental car

Negligence regarding loading of a vehicle

€ 4,00 per day

(or parts of it) if it gets stolen. You may have to

(e.g. car unsupervised) or keys safe keeping

for small cars

pay an excess, which varies by country,

(e.g. left in ignition).

Also known as:
Theft Protection

so you are asked to check at the time of booking.

for medium, large standard
and small special cars

In Greece you will have to pay an excess

€ 14,00 per day
for all other cars
(prices do not include VAT)
if not already included in the
rental price

up to € 750 for small cars,€ 900 for medium cars,
large standard cars and small special cars
and € 1.250 for all other cars.

Super Collision
Damage
Waiver

You can reduce the excess amount of Collision

• Damage caused intentionally or by negligence.

Damage Waiver up to € 180 for small cars,

• Damage caused by incorrect fuel.

€ 250 for medium cars, large standard cars and

• Damage caused as a result of a breach

Also known as:
SCDW and
Excess Reduction

small special cars and € 500 for all other cars.

Personal
Accident
Insurance

Covers the renter of the vehicle of up to € 15.000

(PAI)

the accident. It is worth checking if you are already

of the rental agreement.
• Damage caused to the underneath and the top
of the car, the antenna, the mirrors and the tires.

in case of death or body injuries, plus up to

€ 6,00 per day

Personal items stored in the car are not covered.

€ 5,00 per day
for small cars

€ 7,00 per day
for medium, large standard
and small special cars

€ 10 per day
for all other cars
(prices do not include VAT)
if not already included in the
rental price

€ 5,00 per day
(prices do not include VAT)

€ 1.000 for medical expenses incurred, due to
covered for any of this by your travel insurance.

What is an “excess”? In the event of an accident to – or theft of – the vehicle, a sum of money (called an excess) has to be paid. Extra waivers, which are not automatically included in the price
of your car hire, will either remove or reduce this amount. These can be bought when you collect your Pegasus car.
What does “additional driver” mean? The rental car is insured for one person – the named driver. If others are to drive your Pegasus car, then those people need to be present and show their
driving license when the car is picked up. There will be an additional charge for each driver.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ PEGASUS
Ονοµασία

Τι καλύπτει;

Τι δεν καλύπτει;

Kόστος

Ασφάλεια
προς Τρίτους

Καλύπτει ασφαλιστικά τον ενοικιαστή της Pegasus
για θάνατο και σωµατικές βλάβες τρίτων,
συµπεριλαµβανοµένων των επιβαινόντων στο όχηµα
της Pegasus, µέχρι το ποσό των € 500.000
καθώς και υλικές ζηµιές προς τρίτους µέχρι
το ποσό των €100.000.

• Ολική ή µερική κλοπή του αυτοκινήτου.
• Κλοπή προσωπικών αντικειµένων που βρίσκονται
επάνω ή εντός του οχήµατος της Pegasus.
• Θάνατο ή σωµατικές βλάβες του οδηγού
του οχήµατος της Pegasus.
• Ζηµιές στο όχηµα της Pegasus.

Περιλαµβάνεται στην τιµή

Μικτή
Ασφάλεια

Σε περίπτωση που συµβεί ζηµιά στο όχηµα
της Pegasus, ο ενοικιαστής είναι καλυµµένος για
το κόστος της επισκευής. Παρόλα αυτά θα πρέπει
να πληρώσει το ποσό ευθύνης για ζηµιά που είναι
έως € 400 για τα µικρά αυτοκίνητα, έως € 600
για τα µεσαία, τα µεγάλα-standard &
τα µικρά-ειδικά αυτοκίνητα και έως € 1.250
για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως
υπαιτιότητας του ενοικιαστή. Όταν και εφόσον
η Pegasus αποζηµιωθεί για τη ζηµιά, τότε
θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον ενοικιαστή.

• Ζηµιές που προκλήθηκαν από πρόθεση
ή αµέλεια
• Ζηµιές που προκλήθηκαν από χρήση
λάθος καυσίµου
• Ζηµιές που προέκυψαν από αθέτηση
των όρων της σύµβασης
• Ζηµιές που προκλήθηκαν στο κάτω µέρος,
στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέφτες
και τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

€ 9,30 ηµερησίως

Καλύπτει τον ενοικιαστή για ολική και µερική
απώλεια του αυτοκινήτου. Παρόλα αυτά θα
πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνης
για κλοπή που είναι έως € 750 για τα µικρά
αυτοκίνητα, έως € 900 για τα µεσαία,
τα µεγάλα-standard & τα µικρά-ειδικά αυτοκίνητα
και έως € 1.250 για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

Κλοπή όλου ή µέρους του αυτοκινήτου που
προκλήθηκε από αµέλεια του ενοικιαστή
(π.χ. άφησε το κλειδί στη µηχανή ή µέσα στο
αυτοκίνητο, ή άφησε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο).

€ 4,00 ηµερησίως

Μειώνει τα ποσά ευθύνης για ζηµιά της Μικτής
ασφάλειας στα € 180 για τα µικρά αυτοκίνητα,
έως € 250 για τα µεσαία, τα µεγάλα-standard &
τα µικρά-ειδικά αυτοκίνητα και έως € 500
για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

• Ζηµιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αµέλεια
• Ζηµίες που προκλήθηκαν από χρήση
λάθος καυσίµου
• Ζηµιές που προέκυψαν από αθέτηση
των όρων της σύµβασης
• Ζηµιές που προκλήθηκαν στο κάτω µέρος,
στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέφτες
και τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

€ 5,00 ηµερησίως

Καλύπτει τον ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήµατος
µέχρι το ποσό των €15.000 για θάνατο και
σωµατικές βλάβες και µέχρι το ποσό των
€1.000 για νοσήλια.

Προσωπικά αντικείµενα που βρίσκονται εντός του
µισθωµένου αυτοκινήτου.

€ 5,00 ηµερησίως

Γνωστή ως:
CDW ή LDW
στην Αυστραλία
και τις ΗΠΑ

Ασφάλεια
Κλοπής
Γνωστή ως: ΤΡ

Επιπλέον Μικτή
Ασφάλεια
Γνωστή ως:
SCDW

Προσωπική
Ασφάλεια

για τα µικρά οχήµατα

€15,00 ηµερησίως
για τα µεσαία, τα µεγάλα-standard
και µικρά-ειδικά οχήµατα

€ 23,00 ηµερησίως
για όλα τα υπόλοιπα οχήµατα
(οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ)
εάν δεν περιλαµβάνεται ήδη στην
τιµή ενοικίασης

για τα µικρά οχήµατα

€ 6,00 ηµερησίως
για τα µεσαία, τα µεγάλα-standard
και µικρά-ειδικά οχήµατα

€ 14,00 ηµερησίως
για όλα τα υπόλοιπα οχήµατα
(οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ)
εάν δεν περιλαµβάνεται ήδη στην
τιµή ενοικίασης

για τα µικρά οχήµατα

€ 7,00 ηµερησίως
για τα µεσαία, τα µεγάλα-standard
και µικρά-ειδικά οχήµατα

€ 10,00 ηµερησίως
για όλα τα υπόλοιπα οχήµατα
(οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ)
εάν δεν περιλαµβάνεται ήδη στην
τιµή ενοικίασης

(οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ)

Τι σηµαίνει «ποσό ευθύνης»; Σε περίπτωση ατυχήµατος ή κλοπής του µισθωµένου αυτοκινήτου, πρέπει να πληρώσετε ένα χρηµατικό ποσό (που αποκαλείται «ποσό ευθύνης»). Υπάρχουν
επιπλέον ασφάλειες, οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται αυτόµατα στην τιµή ενοικίασης, που µειώνουν ή µηδενίζουν το ποσό αυτό. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από αυτές τις ασφάλειες κατά
την έναρξη της ενοικίασης.
Τι σηµαίνει «επιπλέον οδηγός»; Σε κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου Pegasus, µόνο ο οδηγός είναι ασφαλισµένος. Σε περίπτωση που και άλλοι οδηγοί πρόκειται να οδηγήσουν το µισθωµένο
αυτοκίνητο, τότε πρέπει να είναι παρόντες κατά την έναρξη της ενοικίασης και να έχουν µαζί τους την άδεια οδήγησης.

