Όροι Ασφάλισης

“Always Feel Secure”

Αγαπητέ Ασφαλισµένε,
Σας καλωσορίζουµε στην Cromar και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας να ασφαλιστείτε µέσω του
προγράµµατος Secure Home στα LLOYD’S.
Η Cromar είναι Εξουσιοδοτηµένος Ανταποκριτής (Coverholder) των LLOYD’S, διαθέτει πολυετή εµπειρία
στη δηµιουργία εξειδικευµένων ασφαλιστικών προγραµµάτων µε την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων
των LLOYD’S, µε τα οποία έχει Εξουσιοδότηση ∆έσµευσης (Binding Authority).
Στόχος µας είναι η δηµιουργία ασφαλιστικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε την αγορά των
LLOYD’S, προσφέροντας στον Ασφαλισµένο:
•

την Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα των LLOYD’S

•

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και

•

καινοτόµες ασφαλιστικές καλύψεις, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.

Είµαστε σε συνεχή προσπάθεια εξέλιξης των προγραµµάτων µας για να νιώθετε ασφάλεια και
σιγουριά.
Με εκτίµηση,
John Croker
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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Το Συµβόλαιό Σας
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο αποτελεί µία νοµική σύµβαση µεταξύ Εµάς και του Λήπτη της
Ασφάλισης / Εσάς. Μαζί µε τον Πίνακα Ασφάλισης, τους όρους και τυχόν Πρόσθετες Πράξεις εξηγεί
λεπτοµερώς τόσο την ασφαλιστική Σας κάλυψη, όσο και τους όρους που τη διέπουν.
Εµείς, θα Σας παράσχουµε τις ασφαλιστικές καλύψεις που περιγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο, εφόσον Εσείς έχετε προηγουµένως καταβάλλει τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στον
Πίνακα Ασφάλισης και τηρείτε τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Σε αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο χρησιµοποιούµε λέξεις µε την απλή τους σηµασία. Επίσης, θα
παρατηρήσετε ότι υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που αναγράφονται µε έντονους χαρακτήρες. Ο λόγος
είναι ότι αυτές οι λέξεις έχουν ακριβή έννοια η οποία και θα ισχύει κάθε φορά που αναφέρονται στους
όρους του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Η ασφάλιση αυτή βασίστηκε στις πληροφορίες και απαντήσεις που έχετε δώσει στην Πρόταση
Ασφάλισης και/ή µε κάθε άλλη σχετική επικοινωνία.
Θα θέλαµε να βεβαιωθείτε ότι η ασφάλιση αυτή καλύπτει όλες τις ασφαλιστικές Σας ανάγκες. Για το
σκοπό αυτό παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο και να επισηµάνετε
εγγράφως -είτε στον Ασφαλιστικό Σας ∆ιαµεσολαβητή είτε απευθείας σε Εµάς- τα τυχόν σηµεία τα
οποία χρειάζονται τροποποίηση.
Επίσης, παρακαλούµε να φυλάξετε το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιό Σας σε ασφαλές µέρος, ώστε να είναι
διαθέσιµο οποιαδήποτε στιγµή καταστεί αναγκαίο.
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Υποχρεωτική Ενηµέρωση από τον Ασφαλιστικό ∆ιαµεσολαβητή
(Σύµφωνα µε το Άρθρο 11 του Π.∆. 190/2006)
CROMAR Insurance Brokers Ltd / ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε.
Αριθµός Μητρώου Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών: 207659

Η “Cromar” ιδρύθηκε το 1999 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε αντικείµενο την Ασφαλιστική και
Αντασφαλιστική διαµεσολάβηση και είναι Lloyd’s Coverholder από το 2000, χειριζόµενη Binding
Authorities (δεσµευτικές συµβάσεις) σε όλους τους κλάδους των Γενικών Ασφαλειών και ενεργεί για
λογαριασµό ορισµένων Ασφαλιστών των Lloyd’s για την ανάληψη των κινδύνων, την έκδοση
Ασφαλιστηρίων και τη διαχείριση και πληρωµή Ζηµιών.
∆ιεύθυνση:
Κεντρικά Γραφεία: Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων, 15124 , Μαρούσι
Υποκατάστηµα: Πολυτεχνείου 24, 54624, Θεσσαλονίκη
Τηλ: + 30 210 8028946
Fax: + 30 210 8029055
Email: info@cromar.gr
Web: www.cromar.gr
Ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρίας είναι ο John Arthur Bray Croker.
Η “Cromar” δεν είναι µέτοχος σε καµία ασφαλιστική επιχείρηση, καθώς και καµία ασφαλιστική
επιχείρηση δεν είναι µέτοχος στην “Cromar”. Ενεργεί ως εντολοδόχος του Ασφαλισµένου πελάτη
αποκλειστικά για λογαριασµό και για το συµφέρον του, χωρίς να δεσµεύεται από ασφαλιστική
επιχείρηση. Οποιαδήποτε πρόταση Σας κάνουµε, βασίζεται στα στοιχεία τα οποία Μας δίνετε στο
αντίστοιχο Έντυπο Αναγκών. Παρέχουµε συµβουλές, κατόπιν αµερόληπτης ανάλυσης των δεδοµένων
της ασφαλιστικής αγοράς και συµβάλλουµε στην προπαρασκευή για τη σύναψη της ασφαλιστικής
κάλυψης και κυρίως στη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών περιπτώσεων (Ζηµιών), όταν αυτές
επέλθουν.
Οι Ασφαλισµένοι, αντισυµβαλλόµενοι, ∆ικαιούχοι, οι Ενώσεις Καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόµενος,
µπορούν να υποβάλουν την έγγραφη καταγγελία τους για πράξεις ή παραλείψεις της “Cromar”, οι
οποίες συνιστούν παραβιάσεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση,
καθώς και των διατάξεων του Π.∆. 190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή στη
δηµόσια τάξη ενώπιον της:
Τράπεζα της Ελλάδος, ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης - ∆.Ε.Ι.Α.
Ελ. Βενιζέλου 21,
Αθήνα 102 50
Τηλ.: + 30 210 320 1111 Fax: + 30 210 323 2239
E-mail: complaints@bankofgreece.gr
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Επικοινωνήστε µαζί µας
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τον Ασφαλιστικό Σας
∆ιαµεσολαβητή.
Επιπλέον, οποτεδήποτε κρίνετε ότι οι ασφαλιστικές Σας ανάγκες άλλαξαν, ο
Ασφαλιστικός Σας ∆ιαµεσολαβητής και Εµείς, είµαστε στη διάθεσή Σας για να κάνουµε τις απαραίτητες
µεταβολές.
Για την εξυπηρέτησή Σας, µπορείτε να απευθυνθείτε και στα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας:
Αττική
Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων 151 24 Μαρούσι, Τηλ.: 210 80 28 946-7, Fax: 210 80 29 055
Θεσσαλονίκη
Πολυτεχνείου 24, 546 25, Τηλ.: 2310 50 2506, Fax: 2310 52 6028
Επικοινωνία
Email: info@cromar.gr

∆ήλωση Ζηµιών
(Περιγραφή διαδικασίας στην ενότητα Οδηγίες για τον Ασφαλισµένο)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας για ∆ήλωση Ζηµιάς: 210 80 28 946
Αποστολή Email για ∆ήλωση Ζηµίας: claims@cromar.gr

Υποβολή Παραπόνων
(Περιγραφή διαδικασίας στην ενότητα Οδηγίες για τον Ασφαλισµένο)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας για ∆ήλωση Παραπόνων: 210 80 28 946
Αποστολή Email για ∆ήλωση Παραπόνων: complaints@cromar.gr
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

2.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

3.

ΤΜΗΜΑ 1 : ΚΤΙΡΙΟ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5.

ΤΜΗΜΑ 3 : ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

6.

ΤΜΗΜΑ 4 : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

7.

ΤΜΗΜΑ 5 : ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.

ΤΜΗΜΑ 6 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

9.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

10. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
11. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Όπου εµφανίζονται ή αναγράφονται οι ακόλουθες λέξεις στην παρούσα ασφάλιση, θα έχουν την
παρακάτω έννοια:
1. ΑΞΙΑ
α) Αντικατάστασης µε Καινούργιο
Το χαµηλότερο ποσό µε το οποίο ένα Ασφαλισµένο Αντικείµενο θα µπορούσε να αντικατασταθεί
µε ένα καινούργιο ίδιου ή παρεµφερούς τύπου ή προδιαγραφών, χωρίς µείωση της Αξίας τους
-λόγω χρήσης ή παλαιότητας.
β) Τρέχουσα Πραγµατική Αξία
Το χαµηλότερο ποσό µε το οποίο ένα Ασφαλισµένο Αντικείµενο θα µπορούσε να αντικατασταθεί
µε ένα καινούργιο, ίδιου η παρεµφερούς τύπου ή προδιαγραφών, µετά την αφαίρεση της -λόγω
χρήσης ή παλαιότητας- µείωσης της πραγµατικής του Αξίας.
2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το µέρος της Ζηµιάς µε το οποίο επιβαρύνεστε Εσείς και το οποίο αφαιρείται κατά την καταβολή του
Ασφαλίσµατος για κάθε Ζηµιά ξεχωριστά.
3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Η υποχρέωση των Ασφαλιστών που προκύπτει από την επέλευση κάποιου Ασφαλιστικού Κινδύνου
και σηµαίνει είτε την Αποζηµίωση σε Χρήµα, είτε την αποκατάσταση της Ζηµιάς.
4. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Τα ακίνητα και/ή κινητά αντικείµενα που περιγράφονται ως Ασφαλισµένα στον Πίνακα Ασφάλισης,
για τα οποία Εσείς έχετε Ασφαλιστικό Συµφέρον και για τα οποία ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη,
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και πιο αναλυτικά:
α) Το Κτίριο το οποίο είναι Εξαιρετικής (Συνήθους) Κατασκευής και χρησιµοποιείται αποκλειστικά
για οικιακούς σκοπούς και ανήκει σε Εσάς ή για το οποίο Εσείς ή µέλος της Οικογένειάς Σας είστε
νοµικά υπεύθυνος.
β)
Οι Εξωτερικές Σταθερές Εγκαταστάσεις µε την προϋπόθεση να έχουν δηλωθεί στη Πρόταση
Ασφάλισης και το αντίστοιχο Ασφαλισµένο Κεφάλαιό τους να έχει συµπεριληφθεί στο δηλωµένο
Ασφαλισµένο Κεφάλαιο του Κτιρίου.
γ) Το Περιεχόµενο.
δ) Ο Κινητός Εξοπλισµός στον εξωτερικό χώρο του ακινήτου, µε την προϋπόθεση να τον έχετε
συµπεριλάβει στην Πρόταση Ασφάλισης και το αντίστοιχο Ασφαλισµένο Κεφάλαιό του να έχει
συµπεριληφθεί στο δηλωµένο Ασφαλισµένο Κεφάλαιο του Περιεχοµένου.
5. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το ανώτατο Όριο Ευθύνης Μας προς Αποζηµίωση για όλη τη Περίοδο Ασφάλισης συνεπεία
επέλευσης ενός ή περισσοτέρων από τους Ασφαλιστικούς Κινδύνους, το οποίο δε µπορεί να υπερβεί
το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο για κάθε ένα από τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα.
6. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΕΣΕΙΣ / ΣΑΣ / ΕΣΑΣ
Το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) για το οποίο παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύµφωνα µε αυτό το
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
Οι Ασφαλιστές των Lloyd’s όπως αυτοί πλήρως αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης αυτού του
Ασφαλιστηρίου και τους οποίους δεσµεύουµε.
8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Η οικονοµική σχέση που συνδέει Εσάς µε το Ασφαλισµένο Αντικείµενο το οποίο κινδυνεύει από την
επέλευση Ασφαλιστικού Κινδύνου και χρειάζεται ασφαλιστική προστασία, µε την οποία Εσείς
θεµελιώνετε δικαίωµα Αποζηµίωσης.
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9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Το περιστατικό ή ζηµιογόνο γεγονός (Ζηµιά), το οποίο επιφέρει σε Εσάς Ζηµιά και περιλαµβάνεται στο
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο και στους παρόντες όρους, ως καλυπτόµενη (Ασφαλισµένη Ζηµιά).
10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο είναι µία νοµική σύµβαση µεταξύ του Λήπτη της Ασφάλισης (Εσάς) και
Εµάς. Αποτελείται από τον Πίνακα Ασφάλισης, τους Όρους Ασφάλισης, τις Πρόσθετες Πράξεις και
εξηγεί λεπτοµερώς τόσο την ασφαλιστική Σας κάλυψη, όσο και τους όρους που τη διέπουν.
Στον Πίνακα Ασφάλισης αναγράφονται ως ελάχιστα, τα στοιχεία Σας και τα στοιχεία του ∆ικαιούχου
της Αποζηµίωσης (αν είναι διαφορετικό πρόσωπο), η διάρκεια της παρεχόµενης κάλυψης, το είδος του
κινδύνου για τον οποίο παρέχεται η κάλυψη, οι τυχόν συµφωνηµένες εξαιρέσεις (εκτός των
προβλεπόµενων από το νόµο), τα ανώτατα όρια ευθύνης Μας, τα Ασφαλισµένα Κεφάλαια, τα
Ασφάλιστρα, το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση (αν αυτό δεν είναι το Ελληνικό) και ο τόπος και χρόνος
έκδοσής του. Επίσης αναφέρονται οι περιγραφές των Ασφαλισµένων Αντικειµένων, τυχόν ειδικές
συµφωνίες / προϋποθέσεις και γενικά ο,τιδήποτε προσδιορίζει την ασφάλιση που παρέχεται µε αυτό.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, ειδικοί όροι, συµφωνίες κλπ. αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης,
υπερισχύουν των Γενικών και/ή των Ειδικών Όρων στο µέτρο που τους τροποποιούν.
11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό το οποίο ο Λήπτης της Ασφάλισης καταβάλει εφάπαξ ή περιοδικά σε Εµάς, του
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
12. ΑΤΥΧΗΜΑ
α) Για την κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης:
Θεωρείται κάθε περιστατικό που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, αιφνίδια, ορατή, βίαιη, τυχαία και
απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέλησή Σας (ή τη θέληση των λοιπών Ασφαλισµένων και/ή Λήπτη
της Ασφάλισης και/ή ∆ικαιούχων), η οποία θα προκαλέσει σε τρίτο Σωµατική Βλάβη ή Θάνατο ή
Υλική Ζηµιά.
β) Για την κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήµατος:
Θεωρείται κάθε περιστατικό που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, αιφνίδια, ορατή, βίαιη, τυχαία και
απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέλησή Σας (ή τη θέληση των λοιπών Ασφαλισµένων και/ή Λήπτη
της Ασφάλισης και/ή ∆ικαιούχων), η οποία θα προκαλέσει σε Εσάς Σωµατική Βλάβη ή Θάνατο. Ο
θάνατος ή η Σωµατική Βλάβη πρέπει να προσδιορισθούν αντικειµενικά και να οφείλονται
αποκλειστικά στο περιστατικό αυτό. Καλύπτονται άτοµα ηλικίας από 3 έως 65 ετών, τα οποία είναι
µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά µε Εµάς. Ως ηλικία ορίζεται αυτή που
είχατε Εσείς στα τελευταία Σας γενέθλια.
13. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ο τόπος ή οι τόποι στους οποίους βρίσκονται τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα. Τα κινητά Ασφαλισµένα
Αντικείµενα καλύπτονται µε την προϋπόθεση ότι βρίσκονται µόνο εντός των κτιρίων που
αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης.
14. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Είναι το άτοµο που δικαιούται να εισπράξει το Ασφάλισµα σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόµενου
κινδύνου. Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, ∆ικαιούχος είστε Εσείς.
15. ΕΜΕΙΣ / ΜΑΣ / ΕΜΑΣ
Η ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών ΕΠΕ (CROMAR Insurance Brokers Ltd), που ενεργεί κατόπιν
εξουσιοδότησης και ως ανταποκριτής (Coverholder) των Ασφαλιστών.
16. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ (ΣΥΝΗΘΗΣ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κατασκευή σκελετού από µπετόν αρµέ, τοίχοι από τούβλο ή πέτρα, οροφή από ταράτσα (µπετόν αρµέ)
µε διακοσµητικά κεραµίδια ή κεραµοσκεπές σε ξύλινες ή σιδερένιες δοκούς ή σχιστόλιθο.
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17. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τα µονίµως εγκατεστηµένα εξωτερικά κτίσµατα ή αντικείµενα που χρησιµοποιούνται για οικιακούς
σκοπούς, όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πισίνες, γήπεδα τένις, αυλές, φράκτες, αυλόπορτες,
κιόσκια, οικίσκοι, αποθηκευτικοί χώροι, θέσεις στάθµευσης, πέργκολες, barbeque, µαντρότοιχοι,
σταθερές δεξαµενές καυσίµου, ηλιακοί θερµοσίφωνες, πύλες, τέντες, κεραίες ή ποµποί λήψης, που
αποτελούν τµήµα του κύριου Κτιρίου.
18. ΖΗΜΙΑ
Η µερική ή ολική Ζηµιά, καταστροφή ή απώλεια στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα, που οφείλεται
άµεσα ή έµµεσα σε τυχαίο, αιφνίδιο ή απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο καλύπτεται από αυτό το
Ασφαλιστήριο.
19. ΚΑΤΟΙΚΙΑ
• Μόνιµη Κατοικία: Το ακίνητο που δηλώνεται ως µόνιµη Κατοικία στις Αρχές.
• Εξοχική Κατοικία: To ακίνητο που κατοικείται για µικρά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια του
έτους.
20. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Περιεχόµενο το οποίο βρίσκεται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, αλλά εντός περιφραγµένου
χώρου στη ∆ιεύθυνση Κινδύνου, όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: έπιπλα κήπου, βεράντας,
γλάστρες κλπ.
21. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ / ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗΣ
Το χαµηλότερο ποσό που απαιτείται σύµφωνα µε τα δεδοµένα και τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς
τη στιγµή της Ζηµιάς, για:
α) την ανοικοδόµηση ή επισκευή του ζηµιωθέντος Κτιρίου στον τόπο της Ζηµιάς (∆ιεύθυνση
Κινδύνου), µε υλικά και εργατικό δυναµικό του ίδιου ή παρεµφερούς είδους ή ποιότητας µε το
ζηµιωθέν αντικείµενο. Στο κόστος ανοικοδόµησης περιλαµβάνονται τα παρακάτω:
•
Οι σχετιζόµενες αµοιβές αρχιτεκτόνων ή/και πραγµατογνωµόνων ή/και µηχανικών,
•
τα έξοδα που απαιτούνται για διαδικασίες σχετικές µε τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές
(πολεοδοµία κλπ.),
•
το κόστος αποκοµιδής ερειπίων σχετιζόµενων µε την καλυπτόµενη Ζηµιά.
∆εν περιλαµβάνονται οποιαδήποτε ποσά αναφορικά µε τις εργασίες που σχετίζονται µε το έδαφος
κάτω από ή γύρω από την κατασκευή.
β)
τη µικρότερη µεταξύ της Αξίας επιδιόρθωσης και της Αξίας αντικατάστασης του καλυπτόµενου
Περιεχοµένου µε καινούργιο, ίδιου ή παρεµφερούς τύπου ή προδιαγραφών.
22. ΚΤΙΡΙΟ
Το κτίσµα που στεγάζει την Κατοικία Σας, το οποίο περιλαµβάνει:
• Ο,τιδήποτε σταθερά προσαρτηµένο σε αυτό,
• λοιπούς κατοικήσιµους χώρους,
• τυχόν ειδικές κατασκευές και βελτιώσεις του,
• την αναλογία του στα θεµέλια, καθώς και του ποσοστού του διαµερίσµατος επί των
κοινόχρηστων/κοινόκτητων χώρων, σύµφωνα µε τον κανονισµό και τη σύσταση οριζόντιας ή
κάθετης ιδιοκτησίας,
• τα αντικείµενα που είναι αδιάρρηκτα και στέρεα προσαρτηµένα στο Κτίριο και σχηµατίζουν
ενιαία αρχιτεκτονική γραµµή (µάρµαρα, αλουµίνια κλπ.).
Σηµείωση: η Αξία του οικοπέδου στην οποία βρίσκεται, εξαιρείται.
23. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) µε το οποίο Εµείς καταρτίσαµε αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
Το πρόσωπο αυτό µπορεί να συµβληθεί στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για λογαριασµό δικό του (εάν
συµπίπτει µε Εσάς) ή Τρίτου (εάν είστε διαφορετικά πρόσωπα). Το Λήπτη της Ασφάλισης βαραίνουν
όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, εκτός από εκείνες που από τη
φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από Εσάς.
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24. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ή η σύζυγός Σας, τα παιδιά και οι γονείς Σας, που διαµένουν µόνιµα στην ασφαλισµένη Κατοικία.
25. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το σύνολο της οικοσκευής, δηλαδή: έπιπλα, Προσωπικά Αντικείµενα, ρούχα, διακοσµητικά, ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές και λοιπά κινητά αντικείµενα που βρίσκονται εντός στεγασµένου χώρου στη
δηλωµένη ∆ιεύθυνση Κινδύνου. ∆ε συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω:
•
Οποιασδήποτε µορφής µηχανοκίνητα οχήµατα (εκτός των µηχανών καλλωπισµού κήπου),
•
έµψυχα όντα,
•
περιουσιακά στοιχεία τα οποία τη στιγµή της Ζηµιάς καλύπτονται και από άλλο Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο,
•
αντικείµενα τα οποία σχετίζονται µε την εργασία Σας, εκτός εάν αυτά έχουν δηλωθεί στην
Πρόταση Ασφάλισης και έχουν γίνει αποδεκτά από Εµάς.
26. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η ασφάλιση, αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης και για το
οποίο Εσείς (µε την ιδιότητα του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή του Ασφαλισµένου) έχετε πληρώσει το
ανάλογο Ασφάλιστρο.
27. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Πίνακας Ασφάλισης είναι µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου στον οποίο περιλαµβάνονται
αναλυτικά πληροφορίες για Εσάς, τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα, οι καλυπτόµενες ∆ιευθύνσεις
Κινδύνου, οι διάφορες καλύψεις, καθώς και τα Ασφαλισµένα Κεφάλαια.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, ειδικοί όροι, συµφωνίες κλπ. αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης,
υπερισχύουν των Γενικών και/ή των Ειδικών Όρων στο µέτρο που τους τροποποιούν.
28. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ
Το έγγραφο που αποδεικνύει µία µεταβολή στους όρους του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
29. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Ενδύµατα, εξοπλισµός άθλησης και άλλα συναφή αντικείµενα, που φέρει ένα άτοµο και τα οποία
ανήκουν σε αυτό. ∆εν περιλαµβάνονται χρήµατα, κοσµήµατα, πιστωτικές κάρτες, ποδήλατα και λοιπά
αντικείµενα Αξίας (εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε Εµάς και αναγράφεται στον Πίνακα
Ασφάλισης).
30. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το έγγραφο που έχει συµπληρωθεί σύµφωνα µε τις δηλώσεις και απαντήσεις Σας, κατά τη σύναψη του
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και αποτελεί τη βάση αυτού.
31. ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΤΡΙΤΟΥ (για την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης)
Είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή) ή απώλεια περιουσιακών στοιχείων Τρίτων
προσώπων.
32. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
α) Για την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης
Ο ιατρικά τεκµηριωµένος τραυµατισµός ή θάνατος Τρίτου προσώπου, συµπεριλαµβανοµένης της
Ηθικής Βλάβης και/ή της Ψυχικής Οδύνης. ∆εν αποτελεί Σωµατική Βλάβη η προσβολή ή βλάβη
οποιουδήποτε άϋλου αγαθού, όπως ενδεικτικά της προσωπικότητας, του ονόµατος, της τιµής, της
υπόληψης, η βλάβη από δυσφήµιση κ.λ.π.
β) Για την κάλυψη Προσωπικού Ατυχήµατος
Ο ιατρικά τεκµηριωµένος τραυµατισµός που:
α) συµβαίνει σε Εσάς ή µέλος της Οικογένειάς Σας κατά τη διάρκεια της ασφάλισης,
β) προκαλείται από Ατύχηµα εντός της ασφαλισµένης Κατοικίας, που θα επιφέρει το θάνατο ή τη
µόνιµη και ολική ανικανότητά Σας, µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία του Ατυχήµατος.
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33. ΤΡΙΤΟΣ
Κάθε πρόσωπο (νοµικό ή φυσικό) το οποίο πιθανώς να δικαιούται Αποζηµίωση (Ασφάλισµα),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν Ασφαλιστήριο. ∆ε θεωρούνται Τρίτοι νόµιµοι εκπρόσωποι,
εταίροι, όποιος νοείται ως Ασφαλισµένος και τα άτοµα που συνοικούν µόνιµα µαζί Σας (Οικογένεια και
προσωπικό).
34. ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ
Υλική Ζηµιά των Ασφαλισµένων Αντικειµένων, η οποία προκαλείται από τυχαίο και ατυχηµατικό
γεγονός σε συγκεκριµένο χρόνο στη δηλωµένη ∆ιεύθυνση Κινδύνου.
35. ΧΡΗΜΑΤΑ
Μετρητά, Επιταγές, Ταχυδροµικές Επιταγές, Εντολές Πληρωµής και οποιοδήποτε άλλο κοινώς αποδεκτό
µέσο συναλλαγής.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
1. Τι θα πρέπει να προσέχετε κατά τον υπολογισµό και δήλωση Ασφαλισµένων
Κεφαλαίων για τα Ασφαλισµένα Αντικείµενά Σας:
Οποιοσδήποτε και εάν είναι ο τρόπος (βάση) υπολογισµού των Ασφαλισµένων Κεφαλαίων που
αφορούν στα Ασφαλισµένα Αντικείµενά Σας, θα πρέπει -τόσο κατά τον υπολογισµό και δήλωσή τους
σε Εµάς όσο και κατά το χρόνο της πιθανής Ζηµιάς- να προσέξετε ιδιαίτερα ώστε η Αξία των
ζηµιωθέντων Ασφαλισµένων Αντικειµένων να µην είναι µεγαλύτερη από το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο
που έχετε δηλώσει γι’αυτά, δηλαδή να µην είστε υπασφαλισµένος. Εάν συµβεί αυτό, τότε το ποσό της
Αποζηµίωσής Σας θα µειωθεί αναλογικά κατά το ποσοστό της υπασφάλισής Σας, σύµφωνα µε το νόµο.
Εάν αντίθετα, κατά το χρόνο της Ζηµιάς διαπιστωθεί ότι το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο υπερβαίνει την
Αξία των Ασφαλισµένων Αντικειµένων, Εµείς δεν ευθυνόµαστε για το υπερβάλλον ποσό.

2. Πώς πρέπει να δηλώνετε το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ανά κατηγορία Ασφαλισµένων
Αντικειµένων και πώς αυτά αποζηµιώνονται:
Α) Για το/α Κτίριο/α και τις Εξωτερικές Σταθερές Εγκαταστάσεις -θα πρέπει να τις έχετε δηλώσει
ειδικά στην Πρόταση Ασφάλισης, συµπεριλαµβάνοντας την Αξία τους στο συνολικό Ασφαλισµένο
Κεφάλαιο των Κτιρίων- υπολογίζοντας και δηλώνοντας το Κόστος Ανοικοδόµησής τους σαν
καινούργιο/α. Εφόσον το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο που αναφέρεται σε αυτά στον Πίνακα
Ασφάλισης αντιπροσωπεύει την Αξία καινούργιου και κατά τη στιγµή της Ζηµιάς, αποζηµιώνεται
στην ίδια βάση, δηλαδή σε Αξία καινούργιου.
Β) Για το Περιεχόµενο και τον Κινητό Εξοπλισµό στον εξωτερικό χώρο του ακινήτου -θα πρέπει να τα
έχετε δηλώσει ειδικά στην Πρόταση Ασφάλισης -συµπεριλαµβάνοντας την Αξία τους στο συνολικό
Ασφαλισµένο Κεφάλαιο του Περιεχοµένου- υπολογίζοντας και δηλώνοντας την Αξία
Αντικατάστασής του µε καινούργιο, ίδιου ή παρεµφερούς τύπου ή προδιαγραφών, χωρίς µείωση της
Αξίας του λόγω χρήσης ή παλαιότητας, µε την προϋπόθεση ότι η ασφαλιστική Αξία του
Περιεχοµένου κατά τη στιγµή της Ζηµιάς αντιπροσωπεύει την Αξία του σαν καινούργια. Καµία
άλλη Αξία δε λαµβάνεται υπόψη, όπως Αξία προσωπική ή συναισθηµατική, µε οποιαδήποτε
κριτήρια.
Β1) Για τις Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές:
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές Σας, θα αποζηµιώνονται σε Αξία Αντικατάστασης µε
καινούργιες, µε την προϋπόθεση ότι το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο που έχει δηλωθεί για αυτές
αντιπροσωπεύει την Αξία τους ως καινούργιες, καθώς επίσης η αγορά τους βάσει επίσηµων
παραστατικών ή η κυκλοφορία του µοντέλου τους είναι µικρότερη ή ίση 5ετίας. Σε διαφορετική
περίπτωση θα αποζηµιώνονται σε Τρέχουσα Πραγµατική Αξία.
Τόσο για τις ηλεκτρικές όσο και τις ηλεκτρονικές συσκευές είναι απαραίτητο να Μας αποστείλετε
κατάσταση µε την πλήρη περιγραφή των στοιχείων του κάθε αντικειµένου (µοντέλο, σειριακό
αριθµό, ίντσες, ισχύ, µάρκα) και την ηµεροµηνία αγοράς του. Σε διαφορετική περίπτωση θα
αποζηµιώνονται σε Τρέχουσα Πραγµατική Αξία.
Β2) Ρουχισµός και Λευκά Είδη:
Θα δηλώνεται και θα αποζηµιώνεται η Τρέχουσα Πραγµατική τους Αξία.
Β3) Χαλιά:
Θα δηλώνονται και θα αποζηµιώνονται στην Αξία που Εσείς Μας προσδιορίζετε, µε την
προϋπόθεση ότι θα έχετε στην κατοχή Σας τα παραστατικά Αξίας κτήσεως ή επίσηµης εκτίµησης,
που θα αποδεικνύουν τις αξίες που έχετε δηλώσει. Εάν δεν έχετε διαθέσιµα τα παραστατικά Αξίας
κτήσεως, θα καλύπτονται στην Τρέχουσα Πραγµατική Αξία, η οποία θα ισούται µε τη µέση Αξία
αγοράς ενός χαλιού κατά το χρόνο της Ζηµιάς µείον 5% για κάθε χρόνο από το έτος αγοράς του.
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Β4) Οικογενειακά κειµήλια:
Θα εξαιρούνται τα οικογενειακά κειµήλια χωρίς επίσηµη εκτίµηση ή αποδεικτικό αγοράς (π.χ.
κεντήµατα, εικόνες κλπ.). Εάν έχετε διαθέσιµη επίσηµη εκτίµηση ή αποδεικτικό αγοράς, θα
καλύπτονται στην Αξία που δηλώνονται από Εσάς, µε την προϋπόθεση ότι το Ασφαλισµένο
Κεφάλαιο που έχει δηλωθεί γι’αυτά αποδεικνύεται από την επίσηµη εκτίµηση ή αποδεικτικό αγοράς
τους.
Β5) Αντικείµενα ιδιαίτερης Αξίας και άλλα συναφή
Τα αντικείµενα Αξίας (π.χ. πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, γλυπτά, σπάνια έργα τέχνης, αντίκες, χαλιά
Αξίας, ασηµένια σκεύη, διακοσµητικά αντικείµενα από κρύσταλλο ή πορσελάνη, ρολόγια τοίχου,
γουναρικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα, φωτογραφικές µηχανές, κιάλια, τηλεσκόπια,
µικροσκόπια, κινηµατογραφικές µηχανές προβολής και λήψης, αθλητικός εξοπλισµός) θα
ασφαλίζονται έως €3.000 έκαστο, εκτός εάν συµφωνηθεί να ασφαλιστούν µε ανώτατο
Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ανά αντικείµενο το αναφερόµενο σε ειδική κατάσταση αντικειµένων, η
οποία θα συνταχθεί από Εσάς και θα αποτελεί τµήµα της Πρότασης Ασφάλισης.
Σηµαντική διευκρίνιση: Οι εν λόγω αξίες είναι δεσµευτικές για Εµάς, µόνο εάν υφίστανται επίσηµα
αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που Εσείς δεν έχετε στην κατοχή Σας πιστοποιητικό ή
εκτίµηση από εξειδικευµένο πρόσωπο ή φορέα ή παραστατικό αγοράς σχετικά µε την Αξία του
καταγεγραµµένου στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο αντικειµένου ειδικής Αξίας, τότε σε περίπτωση
επέλευσης Ασφαλιστικού Κινδύνου, το ποσό της Αποζηµίωσης θα είναι αντικείµενο έρευνας εκ
µέρους των πραγµατογνωµόνων Μας.
Ειδικά για τα αντικείµενα τα οποία σύµφωνα µε το συνηθισµένο τους προορισµό, αποτελούν ένα
ενιαίο σύνολο (π.χ. σερβίτσιο), αυτά θα θεωρούνται σαν ένα κοµµάτι και θα αποτελούν σετ
οµοειδών αντικειµένων. Σε περίπτωση µερικής Ζηµιάς και/ή Απώλειας, ρητά δηλώνεται ότι θα
αποζηµιώνονται µόνο τα τεµάχια που ζηµιώθηκαν από το σετ, σα να ήταν µεµονωµένα αντικείµενα,
στην πραγµατική τους Αξία το καθένα (εκτός εάν έχει ρητά συµφωνηθεί διαφορετικά), ενώ σε
περίπτωση που η Αξία τους δεν είναι γνωστή, ο προσδιορισµός της Αξίας του κάθε τεµαχίου θα
γίνεται αναλογικά, βάσει της συνολικής Αξίας του σετ του οποίου αποτελούν τµήµατα.
Αναφορικά µε τα ρολόγια χειρός, περιλαµβάνονται στην κάλυψη µε την προϋπόθεση ότι η αξία
αντικατάστασής τους δε θα υπερβαίνει το ποσό των €500 ανά τεµάχιο και το ποσό των €1.000
συνολικά ανά γεγονός και κατά την περίοδο ασφάλισης, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε
Εµάς και αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Η αξία αντικατάστασης αφορά σε παρόµοιο
µοντέλο, αντίστοιχης παλαιότητας, τύπου και κατάστασης.
Β6) Βιβλία
Σε περιπτώσεις βλάβης, απώλειας ή καταστροφής βιβλίων, δε θα Σας αποζηµιώσουµε για όλη την
Αξία των έργων που έπαθαν Ζηµιά, αλλά µόνο την Αξία των τόµων ή τµηµάτων των έργων που
καταστράφηκαν. Σε καµία περίπτωση δεν έχουµε την υποχρέωση να καταβάλουµε ποσό ανώτερο
από την εµπορική Αξία των τόµων αυτών ή τµηµάτων έργων, κατά την ηµέρα της Ζηµιάς. Τα
χειρόγραφα και τα σπάνια βιβλία εξαιρούνται από την ασφάλιση.
Β7) Ποδήλατα
Θα αποζηµιώνονται µε βάση την Τρέχουσα Πραγµατική Αξία µε την προϋπόθεση ότι και το
Ασφαλισµένο Κεφάλαιο που έχει δηλωθεί γι’αυτά, επίσης αντιπροσωπεύει την Τρέχουσα
Πραγµατική Αξία τους.
∆ε µπορείτε να επικαλεστείτε ότι τα Ασφαλισµένα Κεφάλαια των Ασφαλισµένων Αντικειµένων που
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, τις περιγραφές και τις εκτιµήσεις που αναφέρονται σε
αυτό και το Ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, αποτελούν αναγνώριση, απόδειξη ή τεκµήριο, ότι υπήρχαν
(τα αντικείµενα που εµφανίζονται σαν ασφαλισµένα) κατά το χρόνο του Ατυχήµατος και για την Αξία
που ασφαλίζονται.
Η Αποζηµίωση θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί η Αξία -αν απέµεινε κάποια- αµέσως µετά την
επέλευση του Ασφαλιστικού Κινδύνου, από την -σύµφωνα µε τα παραπάνω- Αξία που είχε το
αντικείµενο που υπέστη ζηµιά, αµέσως πριν από την επέλευση του Ασφαλιστικού Κινδύνου. Σε κάθε
περίπτωση, Εσείς έχετε την πλήρη ευθύνη για τον υπολογισµό και τη δήλωση των ασφαλισµένων
αξιών.
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3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις Σας πριν τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου:
3.1. Πριν από τη σύναψη αυτού του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου είστε υποχρεωµένοι να
συµπληρώσετε εγγράφως και πλήρως την Πρόταση Ασφάλισης, καθώς και να Μας δώσετε όποια
συµπληρωµατική πληροφορία / διευκρίνιση Σας ζητάµε. Η ασφαλιστική Σας κάλυψη βάσει αυτού
του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου βασίζεται στις πληροφορίες που Μας έχετε δώσει. Όλες οι
δηλώσεις Σας που περιλαµβάνονται στην Πρόταση Ασφάλισης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία
που Μας παρέχετε, πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς. Τα παραπάνω εµπίπτουν στις
προσυµβατικές υποχρεώσεις Σας, όπως αυτές ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, της οποίας οι
διατάξεις εφαρµόζονται σε περίπτωση µη τήρησής τους από Εσάς. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη
σύναψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και για όλη τη διάρκειά του, έχετε την
υποχρέωση να δηλώσετε τα παρακάτω:
I.
Κάθε στοιχείο που γνωρίζετε για τον προς ασφάλιση κίνδυνο και γενικά όλες τις πληροφορίες
και στοιχεία πoυ ζητούνται στην Πρόταση Ασφάλισης και τα οποία είναι σηµαντικά για την
εκτίµηση του κινδύνου από Εµάς. Σε καµία περίπτωση η αναφορά των δηλώσεών Σας στο
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο δεν αποτελεί αυτόµατα και αναγνώριση και/ή τεκµήριο από Εµάς
για την ορθότητα ή την ακρίβεια ή πληρότητα αυτών.
II.
Κάθε στοιχείο το οποίο αποδεικνύει τον ακριβή προσδιορισµό του Ασφαλισµένου
Αντικειµένου (ακινήτου / κινητού),
III.
Κάθε στοιχείο σχετικό µε την κυριότητά Σας επί των Ασφαλισµένων Αντικειµένων, καθώς και
το Ασφαλιστικό Συµφέρον που Εσείς έχετε από την ασφάλισή του ή εάν συνάπτετε την
ασφάλιση για λογαριασµό άλλου προσώπου (νοµικού ή φυσικού), κάθε στοιχείο που
αποδεικνύει το Ασφαλιστικό Συµφέρον αυτού του τρίτου για τη διατήρηση των
Ασφαλισµένων Αντικειµένων.
3.2. Να δηλώσετε εάν έχετε ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή εάν εκκρεµεί Πρόταση
Ασφάλισής Σας σε άλλη Εταιρία.
3.3. Εάν για οποιαδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική Μας ή δική Σας, δε µας
γνωστοποιηθούν τα πιο πάνω στοιχεία, δικαιούµαστε να καταγγείλουµε το Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο ή να ζητήσουµε την τροποποίηση του µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που λάβαµε γνώση
αυτών. Η πρότασή µας για τροποποίηση θεωρείται ως καταγγελία, εάν µέσα σε ένα (1) µήνα από
την γνωστοποίησή της σε Εσάς δεν έχει γίνει αποδεκτή.
3.4. Εάν -είτε µε την ιδιότητά Σας ως Ασφαλισµένος είτε ως Συµβαλλόµενος- παραβείτε από αµέλειά
Σας την υποχρέωσή Σας να Μας γνωστοποιήσετε τα παραπάνω στοιχεία, Εµείς δικαιούµαστε να
καταγγείλουµε το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή να ζητήσουµε την τροποποίησή του µέσα σε ένα (1)
µήνα από τότε που λάβαµε γνώση αυτών. Εάν επέλθει Ασφαλιστικός Κίνδυνος πριν την
τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου ή την ισχύ της καταγγελίας του, η Αποζηµίωση µειώνεται κατά
το λόγο του Ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί σε σχέση µε το Ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί
εάν δεν υπήρχε η παράβαση, µε δικαίωµα αναγωγής Μας για τη διαφορά του ποσού της
Αποζηµίωσης.
Στις περιπτώσεις 3.3 και 3.4. παραπάνω, η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου από Εµάς, επιφέρει
αποτελέσµατα µετά από δέκα πέντε (15) ηµέρες από τότε που θα περιέλθει σε Εσάς ή µετά από ένα
(1) µήνα από την παραλαβή της πρότασης τροποποίησης από Eσάς.
3.5. Εάν Εσείς δε Μας ενηµερώσετε από δόλο για περιστατικό ή στοιχείο ή κάνετε ψευδείς δηλώσεις, οι
οποίες Μας επηρεάσουν στην εκτίµηση του κινδύνου, Εµείς δικαιούµαστε να καταγγείλουµε το
Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία πoυ λάβαµε γνώση της αποσιώπησης των
περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων, µε την καταγγελία να επιφέρει άµεσα
αποτελέσµατα. Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί (από την ηµεροµηνία που λάβαµε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου), επέλθει ο
Ασφαλιστικός Κίνδυνος, απαλλασσόµαστε από την υποχρέωση καταβολής Αποζηµίωσης και
Εσείς είστε υποχρεωµένοι να αποκαταστήσετε κάθε Ζηµιά Μας.
3.6. ∆ιατηρούµε το δικαίωµα της επιθεώρησης των Ασφαλισµένων Αντικειµένων πριν την ανάληψη (ή
απόρριψη) του κινδύνου. Από την πλευρά Σας, οφείλετε να παράσχετε στον εντεταλµένο
πραγµατογνώµονα κάθε δυνατή βοήθεια για το σκοπό της επιθεώρησής του.

Cromar Insurance Brokers, Lloyd΄s Coverholder
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Secure Home
Έκδοση 1.0 - 2015

σελ. 14

4. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις Σας κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου
4.1. Επίταση Κινδύνου
Με την έννοια Επίταση Κινδύνου εννοούµε την επιβάρυνση της πιθανότητας επέλευσης απώλειας ή
ζηµιάς στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα λόγω δυσµενών µεταβολών που επέρχονται στην αρχική
πληροφόρηση που περιγραφόταν από Εσάς στην Πρόταση Ασφάλισης ή στις µετέπειτα δηλώσεις Σας,
τόσο λόγω ανθρώπινης παρέµβασης όσο και µεταβολής των εν γένει συνθηκών που υπήρχαν κατά το
χρόνο της ασφάλισής τους από Εµάς.
Έχετε την υποχρέωση να Μας δηλώσετε µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε
γνώση Σας, οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο είναι αντικειµενικά πιθανό, µε
βάση την κοινή λογική, να επιφέρει αύξηση του κινδύνου απώλειας ή Ζηµιάς στα Ασφαλισµένα
Αντικείµενα (π.χ. ενδεικτικά: δυσµενή διαφοροποίηση της χρήσης της γειτονικής οικοδοµής, µεταβολή
στα δηλωθέντα µέτρα ασφαλείας κλπ.), σε βαθµό που αν Εµείς γνωρίζαµε, δε θα είχαµε συνάψει την
ασφάλιση ή θα την είχαµε συνάψει µε διαφορετικούς όρους. Στην περίπτωση αυτή, Εµείς δικαιούµαστε:
•
να καταγγείλουµε γραπτά το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή
•
να ζητήσουµε την τροποποίηση του ή
•
να αποδεχτούµε τις µεταβολές και να εκδώσουµε σχετική Πρόσθετη Πράξη,
Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 και παράγραφο 3.3., 3.4. & 3.5. παραπάνω, εφαρµόζονται και σε αυτή
την παράγραφο.
Σε περίπτωση Επίτασης του Κινδύνου διατηρούµε το δικαίωµα της επιθεώρησης των Ασφαλισµένων
Αντικειµένων. Από την πλευρά Σας, οφείλετε να παράσχετε στον εντεταλµένο πραγµατογνώµονα
κάθε δυνατή βοήθεια για το σκοπό της επιθεώρησής του.
4.2. Φροντίδα των Ασφαλισµένων Αντικειµένων - Μέτρα Πρόληψης και Καταστολής Ζηµιάς:
Έχετε την υποχρέωση να συντηρείτε και να φροντίζετε τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα και γενικά να
κάνετε κάθε πράξη που θα κάνατε για το συµφέρον Σας, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις
συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς προσώπου, σα να µην είστε Ασφαλισµένος. Πρέπει να
λαµβάνετε, είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά, όλα τα µέτρα ασφαλείας που είστε υποχρεωµένος να
έχετε από το Νόµο ή έχετε δηλώσει στην Πρόταση Ασφάλισης. Εάν το απαιτήσουν οι περιστάσεις, θα
πρέπει να λάβετε επιπρόσθετα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη απώλειας ή Ζηµιάς στα
Ασφαλισµένα Αντικείµενα.

5. Υποχρεώσεις σε περίπτωση Απώλειας ή Ζηµιάς - Αποζηµίωσης
Εσείς έχετε την υποχρέωση να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες, δίχως υπαίτια και αδικαιολόγητη
καθυστέρηση:
α) Να Μας ειδοποιήσετε εγγράφως, το αργότερο µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµέρα που λάβατε
γνώση της απώλειας ή Ζηµιάς ή του περιστατικού ή της πράξης ή αµέλειάς Σας που θεωρείτε ότι
είναι πιθανό να προκαλέσει απαίτηση τρίτου για Αποζηµίωση, καθώς και να προσκοµίσετε στον
εντεταλµένο πραγµατογνώµονα όλα τα απαραίτητα και εύλογα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες
που θα Σας ζητηθούν, συµπεριλαµβανόµενης της λεπτοµερούς περιγραφής των απωλειών ή Ζηµιών
που προκλήθηκαν και της Αξίας αυτών κατά το χρόνο της Ζηµιάς, προκειµένου να διαπιστωθούν
τα αίτια, οι προϋποθέσεις και το ύψος της απώλειας ή Ζηµιάς.
β) Να καλέσετε σε βοήθεια όλες τις αρµόδιες Αρχές και να φυλάξετε τα οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα
(π.χ. αριθµό, αναφορά, αντίγραφο δελτίου συµβάντων κλπ.) Σας παραδοθούν.
γ) Να επιδείξετε τη δέουσα φροντίδα και να λάβετε όλα τα δυνατά, εύλογα και κατάλληλα µέτρα για
την αποτροπή ή µείωση της Ζηµιάς, καθώς και να προβείτε σε κάθε ενέργεια την οποία θα κάνατε
για το συµφέρον Σας, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες της αγοράς, σα
να µην είστε Ασφαλισµένος. Οφείλετε δε, ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, να προβείτε σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωση των Ασφαλισµένων Αντικειµένων τα οποία δε
ζηµιώθηκαν, καθώς και τη διατήρηση των εναποµεινάντων των ζηµιωθέντων αντικειµένων σε
άθικτη κατάσταση, σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες των αντιπροσώπων και/ή των εντεταλµένων
πραγµατογνωµόνων.
δ) Να µη µεταβάλλετε την πραγµατική κατάσταση η οποία διαµορφώθηκε µετά τη Ζηµιά, χωρίς τη
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γραπτή συγκατάθεσή Μας.
ε) Να διαφυλάξετε τα διασωθέντα αντικείµενα ή τα υπολείµµατά τους και να τα έχετε διαθέσιµα για
επιθεώρηση από Εµάς ή τον εντεταλµένο πραγµατογνώµονά Μας και να µην προβαίνετε σε καµία
επισκευή, µετακίνηση, καταστροφή τους ή εν γένει µεταβολή του ασφαλισµένου χώρου χωρίς τη
γραπτή συγκατάθεσή Μας.
στ) Να Μας προωθήσετε άµεσα οποιοδήποτε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά στην επέλευση
του Ασφαλιστικού Κινδύνου, από οπουδήποτε και αν αυτό προέρχεται.
ζ) Να διασφαλίσετε ότι διαφυλάσσονται και ασκούνται όλα τα δικαιώµατα κατά Τρίτων, που
σχετίζονται µε την αναγγελθείσα Ζηµιά και να µην προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα
σηµάνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συµβιβασµό ή διακανονισµό της Ζηµιάς, χωρίς τη
γραπτή συγκατάθεσή Μας.
η) Να αποδείξετε ότι η απώλεια ή Ζηµιά προήλθε από µη εξαιρούµενο κίνδυνο, καθώς και να
συµµορφώνεστε µε τους Γενικούς, Ειδικούς Όρους και Συµφωνίες που αναφέρονται στο
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. Εφόσον πρόκειται για Ζηµιά σε καλυπτόµενα κτίρια, Εσείς έχετε την
υποχρέωση να Μας προσκοµίσετε -εφόσον ζητηθεί- όλες τις απαραίτητες άδειες και τυχόν άλλα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόµο, καθώς και αυτά που αποδεικνύουν το
Ασφαλιστικό Σας Συµφέρον.
θ) Να µην εγκαταλείψετε σε Εµάς τα ζηµιωθέντα Ασφαλισµένα Αντικείµενα και να απαιτήσετε την
Αξία τους σε χρήµα, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη συµφωνία µε Εµάς.
ι) Να συµπράξετε Εσείς και/ή ο Λήπτης της Ασφάλισης και να προβείτε σε κάθε νόµιµη ενέργεια,
ώστε τα απωλεσθέντα ή ζηµιωθέντα Ασφαλισµένα Αντικείµενα να µεταβιβαστούν σε Εµάς, εάν
βρεθούν µετά την καταβολή της Αποζηµίωσης.
ια) Σε περίπτωση καταβολής Αποζηµίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει µέχρι τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου για το υπόλοιπο Ασφαλισµένο Κεφάλαιο όπως αυτό διαµορφώνεται,
µετά την αφαίρεση της Αποζηµίωσης που Σας καταβάλαµε.
Η τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών Σας είναι ρητή προϋπόθεση για την καταβολή Αποζηµίωσης.
Εµείς έχουµε τα παρακάτω δικαιώµατα / υποχρεώσεις:
α) Να αναλάβουµε και να χειριστούµε κατά την κρίση Μας, στο όνοµά Σας ή στο όνοµα του Λήπτη
της Ασφάλισης την απόκρουση ή το διακανονισµό της απαίτησης και να επιδιώξουµε για το δικό
Σας όφελος να αποκαταστήσουµε οποιαδήποτε Ζηµιά ή να ικανοποιήσουµε οποιαδήποτε αξίωση
τρίτου, έως το Όριο Ευθύνης του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Επίσης διατηρούµε την πλήρη
διακριτική ευχέρεια να προβούµε στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή σε
διακανονισµό οποιασδήποτε απαίτησης.
β) Να προβούµε σε κάθε ενέργεια για να διαπιστώσουµε τα αίτια του Ατυχήµατος και τις περιστάσεις
κάτω από τις οποίες συνέβη, την ύπαρξη και την Αξία των Ασφαλισµένων Αντικειµένων κατά το
χρόνο του Ατυχήµατος. ∆ε θα προβούµε σε καταβολή Αποζηµίωσης εάν υφίστανται αµφιβολίες
ως προς το δικαίωµα προς Αποζηµίωση και δεν παρασχεθούν όλες οι αναγκαίες αποδείξεις από
Εσάς.
γ) Να αντικαταστήσουµε τα ζηµιωθέντα αντικείµενα στην κατάσταση που ήταν ακριβώς πριν την
επέλευση του συµβάντος, αντί χρηµατικής Αποζηµίωσης.
δ) Να παρακρατήσουµε από το ποσό της καταβλητέας Αποζηµίωσης τυχόν οφειλόµενα Ασφάλιστρα.
ε) Οποιαδήποτε ενέργειά Μας για το σκοπό της εξακρίβωσης των προϋποθέσεων καταβολής
Αποζηµίωσης, δε µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής Μας για καταβολή.

6. Πότε αρχίζει και πότε λήγει η ασφαλιστική κάλυψη - Καταβολή Ασφαλίστρων
•

Η ασφαλιστική κάλυψη διαρκεί για το χρονικό διάστηµα που αναγράφεται στον Πίνακα
Ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος της είναι να έχετε καταβάλει εφάπαξ
τα αναφερόµενα στον Πίνακα Ασφάλισης ολικά Ασφάλιστρα ή της πρώτης δόσης τµηµατικής
καταβολής, αν αυτή έχει συµφωνηθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής ή µη καταβολής του
εφάπαξ Ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, η ασφαλιστική κάλυψη δεν τίθεται σε ισχύ και Εµείς δε
θα φέρουµε οποιαδήποτε ευθύνη για Αποζηµίωση Ζηµιάς, αν αυτή συµβεί πριν την καταβολή των
οφειλόµενων Ασφαλίστρων.
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•
•

Η καταβολή των Ασφαλίστρων αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε απόδειξη, που εκδίδεται
από Εµάς.
Εάν το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ακυρωθεί πριν από την αρχικά συµφωνηµένη διάρκεια, Εµείς
δικαιούµαστε να παρακρατήσουµε τα δεδουλευµένα Ασφάλιστρα. Αν όµως έχει επέλθει ο
Ασφαλιστικός Κίνδυνος, Εµείς δεν υποχρεούµαστε σε επιστροφή Ασφαλίστρων.

7. Πώς µπορεί να τροποποιηθεί το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο
Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή
συµφωνία µεταξύ Μας. Οι τροποποιήσεις ισχύουν µόνο όταν γίνουν αποδεκτές από Εµάς, µε την
έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης.
Τροποποιήσεις όρων ή διατάξεων του Ασφαλιστηρίου, καθώς και παραιτήσεις από αυτούς, που
γίνονται από Ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές και/ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και δε
Μας δεσµεύουν.

8. Πώς µπορεί να διακοπεί / λυθεί το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο
Το παρόν ασφαλιστήριο λήγει µε την πάροδο της συµφωνηµένης διάρκειας. Εκτός των περιπτώσεων
που προβλέπονται από το Νόµο, το ασφαλιστήριο µπορεί να καταγγελθεί τόσο από Εµάς όσο και από
Εσάς, για τους παρακάτω λόγους:
α)

Από Εµάς: Εκτός των λόγων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3 παραπάνω, έχουµε το
δικαίωµα να καταγγείλουµε αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο αποστέλλοντάς Σας συστηµένη
επιστολή στην τελευταία διεύθυνση που µας έχετε δηλώσει, για τους παρακάτω λόγους:
•
Τροποποίηση της γενικότερης πολιτικής Μας σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο.
•
Στην περίπτωση που έχετε καταδικασθεί σε αδίκηµα σχετικό µε ασφαλιστική απάτη.
•
Στην περίπτωση που έχετε τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.
Η καταγγελία Μας γίνεται γραπτά και τα αποτελέσµατά της αρχίζουν µετά την πάροδο ενός (1)
µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής της από Εσάς. Εάν η καταγγελία γίνει από Εµάς, τότε
δικαιούµαστε -µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει αναγγελθεί ή πληρωθεί Ζηµιά- να παρακρατήσουµε
τα αναλογούντα Ασφάλιστρα, έως την ηµεροµηνία που τα αποτελέσµατα της καταγγελίας
επέρχονται σε Εσάς.

β)

Από Εσάς: Έχετε το δικαίωµα να καταγγείλετε το παρόν Ασφαλιστήριο όποτε επιθυµείτε, µε
επιστολή Σας προς Εµάς και να Σας επιστραφούν τα Ασφάλιστρα που αναλογούν στον
εναποµείναντα χρόνο ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει αναγγελθεί ή πληρωθεί Ζηµιά.

Στην περίπτωση που επέλθει απώλεια ή Ζηµιά, τόσο Εµείς όσο και Εσείς έχουµε το δικαίωµα να
καταγγείλουµε αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, µε γραπτή ειδοποίηση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες.
Στην περίπτωση αυτή τα Ασφάλιστρα οφείλονται έως τη λήξη του ασφαλιστικού έτους.

9. Τι γίνεται σε περίπτωση ∆ιαδοχής στην Ασφαλιστική σχέση
Σε περίπτωση διαδοχής Σας ή του Λήπτη της Ασφάλισης στην ασφαλιστική σχέση, Εµείς ή Εσείς ή ο
Λήπτης της Ασφάλισης (εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από Εσάς) δικαιούµαστε/δικαιούστε να
καταγγείλετε το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
γνωστοποίησης της διαδοχής.
Η καταγγελία από Εµάς τίθεται σε ισχύ µετά από πάροδο δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία
που περιήλθε σε Εσάς ή το Λήπτη της Ασφάλισης (εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από Εσάς).
Εµείς απαλλασσόµαστε εάν ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος επέλθει πριν την πάροδο τριάντα (30) ηµερών ή
πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας που ασκήσαµε εµπρόθεσµα και εφόσον Εµείς
αποδείξουµε ότι δε θα είχαµε αναλάβει τον κίνδυνο ή δε θα τον είχαµε αναλάβει µε τους ίδιους όρους,
εάν γνωρίζαµε τη διαδοχή.
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Εµείς θα Σας επιστρέψουµε τα Ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, εκτός
εάν ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος επέλθει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία της διαδοχής.

10. Αποµείωση του Ασφαλιστικού Ποσού λόγω Επέλευσης Ζηµιάς
Μετά την επέλευση αποζηµιωθείσας Ζηµιάς εντός της Τρέχουσας Ασφαλιστικής Περιόδου, το
Ασφαλισµένο Κεφάλαιο που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, ισχύει µειωµένο κατά το
ποσό του Ασφαλίσµατος που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί σε Εσάς µε την ιδιότητά Σας
ως Ασφαλισµένου ή Λήπτη της Ασφάλισης ή ∆ικαιούχο του Ασφαλίσµατος, για τον υπόλοιπο χρόνο
διάρκειας του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος της αναπροσαρµογής του
Ασφαλισµένου Κεφαλαίου το φέρετε Εσείς µε σχετικό αίτηµά Σας και καταβολή Ασφαλίστρων που
θα καθοριστούν από Εµάς.

11. Πολλαπλές Ασφαλίσεις για το ίδιο Ασφαλισµένο Αντικείµενο
11.1. Εάν, κατά το χρόνο σύναψης του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου υπάρχει ήδη, άλλο ένα
ή περισσότερα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια που καλύπτουν τα ίδια Ασφαλισµένα Αντικείµενα,
ολικά ή µερικά, έχετε την υποχρέωση να Μας δηλώσετε εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το
γεγονός αυτό, γνωστοποιώντας Μας τα Ασφαλισµένα Κεφάλαια και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. Η ύπαρξη της άλλης ασφάλισης πρέπει να αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο.
11.2. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, συνάψετε και άλλη ασφάλιση που
καλύπτει το σύνολο ή µέρος των Ασφαλισµένων Αντικειµένων τα οποία καλύπτονται από το
παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, είστε υποχρεωµένος να Μας το δηλώσετε γραπτά και χωρίς
καθυστέρηση, γνωστοποιώντας Μας τα Ασφαλισµένα Κεφάλαια και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια, ώστε Εµείς να εκδώσουµε σχετική Πρόσθετη Πράξη.
11.3. Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις των ίδιων Ασφαλισµένων Αντικειµένων και επέλθει ο
Ασφαλιστικός Κίνδυνος, Εµείς υποχρεούµαστε σε καταβολή ποσοστού µόνο του συνολικού
Ασφαλίσµατος που προβλέπεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, ίσου προς το λόγο
(αναλογία συµµετοχής όλων των Ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι
όµοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις). Το συνολικό ποσό του Ασφαλίσµατος που θα καταβληθεί
από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες δε µπορεί να υπερβεί το ποσό της Ζηµιάς Σας.
11.4. Εάν δε Μας δηλωθεί ή ύπαρξη ή σύναψη του άλλου Ασφαλιστηρίου, έχουµε το δικαίωµα να
καταγγείλουµε το παρόν Ασφαλιστήριο και να παρακρατήσουµε τα δεδουλευµένα Ασφάλιστρα,
έως το χρόνο καταγγελίας του.
11.5. Σε περίπτωση που Εσείς δε Μας δηλώσετε την ύπαρξη ή σύναψη του άλλου Ασφαλιστηρίου,
ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3, παραπάνω.

12. Υποκατάσταση από τον Ασφαλιστή
12.1 Εάν Εσείς έχετε αξίωση προς αποκατάσταση της Ζηµιάς Σας από Τρίτο, η αξίωση περιέρχεται σε
Εµάς κατά την έκταση του Ασφαλίσµατος που καταβάλαµε και µας χορηγείτε αυτόµατα το
δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσουµε είτε εξώδικα είτε δικαστικά έναντι του Τρίτου.
12.2 Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισµένου ή του
∆ικαιούχου του Ασφαλίσµατος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων
προσώπων που συνοικούν µαζί του (µε τον Ασφαλισµένο ή το ∆ικαιούχο), καθώς και των
νόµιµων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται σε Εµάς, παρά µόνο αν τα
πρόσωπα αυτά ενήργησαν µε δόλο.
12.3 Εσείς, µε την ιδιότητά Σας είτε ως Λήπτης της Ασφάλισης, είτε ως Ασφαλισµένος, καθώς και ο
τυχόν Τρίτος ∆ικαιούχος του Ασφαλίσµατος, είστε υποχρεωµένοι να προβείτε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για τη διαφύλαξη των νόµιµων δικαιωµάτων Σας/τους κατά των Τρίτων,
τα οποία περιέρχονται σε Εµάς. Εµείς απαλλασσόµαστε από την υποχρέωση καταβολής
Ασφαλίσµατος στο µέτρο που η άσκηση του αναγωγικού Μας δικαιώµατος µαταιώθηκε από
υπαιτιότητά Σας.

Cromar Insurance Brokers, Lloyd΄s Coverholder
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Secure Home
Έκδοση 1.0 - 2015

σελ. 18

12.4 Σε περίπτωση υποκατάστασής Μας, η παραγραφή των αξιώσεών Σας κατά του Τρίτου, δε
συµπληρώνεται πριν την παρέλευση 6 µηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε
χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση των αξιώσεων.

13. Ποια ∆ικαστήρια είναι Αρµόδια - ∆ίκαιο
Τo παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου και αρµόδια
είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, σε περίπτωση διαφορών που πιθανόν προκύψουν αναφορικά µε
αυτό.

14. Γεωγραφικά Όρια της Κάλυψης
Η ασφάλιση που παρέχεται από αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ισχύει µόνο εντός της Ελληνικής
Επικράτειας.

15. Φόροι - Επιβαρύνσεις
Όλοι οι νόµιµοι φόροι και επιβαρύνσεις ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση
του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ή θεσπιστούν στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή
συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, θα βαρύνουν το Λήπτη της Ασφάλισης ή
όποιο πρόσωπο αντλεί δικαιώµατα από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.

16. Τήρηση των όρων του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου
Η πιστή τήρηση των Γενικών και Ειδικών Όρων καθώς και λοιπών Ειδικών διατάξεων, συµφωνιών ή
προϋποθέσεων αποτελεί ρητή προϋπόθεση για να Σας καταβάλουµε Αποζηµίωση σε περίπτωση
Ζηµιάς.

17. Εκχώρηση / Ενεχυρίαση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου
Εσείς ή ο Λήπτης της Ασφάλισης (εάν είστε διαφορετικά πρόσωπα) έχετε το δικαίωµα (µε την
προϋπόθεση της συγκατάθεσης του Λήπτη της Ασφάλισης) να εκχωρήσετε ή να ενεχυριάσετε τα
δικαιώµατα που απορρέουν από αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
Η εκχώρηση ή ενεχυρίαση ισχύει από την ηµέρα παραλαβής της γραπτής δήλωσης από Εµάς και
επιβεβαιώνεται µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

18. ∆ιαιτησία
Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά µε το ποσό (ύψος) της Αποζηµίωσης που πρέπει να Σας
καταβάλουµε και µε την προϋπόθεση ότι δεν αρνούµαστε την καταρχήν υποχρέωσή Μας για καταβολή
Αποζηµίωσης, τότε το ζήτηµα αποκλειστικά και µόνο του ποσού του Ασφαλίσµατος µπορεί µε κοινή
συµφωνία Μας να ανατεθεί σε διαιτησία η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα σύµφωνα µε τον Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας.

19. Προσωπικά ∆εδοµένα
Με τη σύναψη αυτού του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Εσείς (είτε µε την ιδιότητα του Λήπτη της
Ασφάλισης ή του Ασφαλισµένου -εάν είστε διαφορετικά πρόσωπα) έχετε πλήρη γνώση του γεγονότος
ότι Εµείς ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουµε εξουσιοδοτήσει, τηρούµε/τηρούν αρχείο,
προσωπικών δεδοµένων δικών Σας ή του Λήπτη της Ασφάλισης -εάν είστε διαφορετικά πρόσωπακαι δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν άµεσα ή έµµεσα στη σύναψη
αυτού του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και στην εκτέλεση συµβατικών ή άλλων υποχρεώσεων που
απορρέουν από αυτό. Η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε το Νόµο.
Γνωρίζοντας τα παραπάνω, Εσείς και/ή ο Λήπτης της Ασφάλισης αποδέχεστε και εξουσιοδοτείτε
Εµάς, αλλά κυρίως αυτούς τους οποίους έχουµε εξουσιοδοτήσει για την τήρηση του αρχείου και την
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επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων Σας ή του Λήπτη της Ασφάλισης, τα οποία συνδέονται µε
την εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό.
Επίσης Σας γνωστοποιούµε ότι Εµείς διατηρούµε το δικαίωµα αναζήτησης στα Αρχεία Αθέτησης
Υποχρεώσεων & Υποθηκών Προσηµειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, οδός Αλαµάνας αρ. 2, 15125 Μαρούσι,
τηλ. 210-3676700 (υπεύθυνο επεξεργασίας) τυχόν δεδοµένα που Σας αφορούν, µε σκοπό την
αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαµβανόµενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της
παρούσας. Αποδέκτες των δεδοµένων που τηρούνται στα Αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, είναι τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι φορείς του ∆ηµοσίου που έχουν το προς τούτο έννοµο συµφέρον,
καθώς και επιχειρήσεις µε τις οποίες συναλλάσσεστε. Έχετε δικαίωµα πρόσβασης στα ως άνω Αρχεία
και αντίρρησης, σύµφωνα µε το Νόµο 2472/1997.

20. Παραγραφή
Κάθε αξίωση ή απαίτηση που απορρέει από το παρόν, παραγράφεται µετά το χρονικό διάστηµα που
ορίζεται από το Νόµο.

21. Ισχύουσα Νοµοθεσία
Για κάθε ζήτηµα που δεν αναφέρεται και δε ρυθµίζεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή από
τους συνηµµένους όρους του, εφαρµόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του Νόµου περί ιδιωτικής ασφάλισης
και η ισχύουσα νοµοθεσία.

22. Πώς µπορείτε να παραπονεθείτε
Η δέσµευσή Μας προς Εσάς είναι να παρέχουµε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο εάν
διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία ή θα θέλατε για οποιονδήποτε λόγο να παραπονεθείτε,
παρακαλούµε επικοινωνήστε άµεσα µε τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Παραπόνων Μας:
Cromar Insurance Brokers Ltd,
Αγίου Κωνσταντίνου 17 & Αγίων Αναργύρων,
Μαρούσι 151 24, Αθήνα
Τηλ.: + 30 210 802 8946
Fax : + 30 210 802 9055
E-mail: complaints@cromar.gr
Οι Ασφαλιστές ή το πρόσωπο που ορίζεται παραπάνω, στο οποίο έχει ανατεθεί να λειτουργεί για
λογαριασµό τους, έχει στόχο να Σας παρέχει την απόφασή του επί του παραπόνου Σας γραπτώς, µέσα
σε 50 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του.
Εάν παραµένετε δυσαρεστηµένος µε την απάντησή Μας σχετικά µε το παράπονό Σας ή εάν έχουν
παρέλθει 50 ηµερολογιακές ηµέρες και δεν έχετε λάβει την τοποθέτησή Μας, εάν επιθυµείτε έχετε τη
δυνατότητα να απευθύνετε το παράπονό Σας σε έναν από τους παρακάτω οργανισµούς:
Τράπεζα της Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 21,
Αθήνα 102 50
Τηλ.: + 30 210 320 1111 Fax : + 30 210 323 2239/2816
E-mail: complaints@bankofgreece.gr
Ελληνικός Συνήγορος Καταναλωτή
Λ. Αλεξάνδρας 144,
Αθήνα 114 71
Τηλ.: + 30 210 646 0862 Fax : + 30 210 646 0414
E-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
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Γενική Γραµµατεία Υποθέσεων Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος,
Αθήνα 101 81
Τηλ.: + 30 210 646 0862 Fax : + 30 210 646 0414
E-mail: info@efpolis.gr

Η παραπάνω διαδικασία διαχείρισης παραπόνων δεν επηρεάζει τα νόµιµα δικαιώµατά
Σας.
23. Πώς µπορείτε να εναντιωθείτε στην ασφάλιση
α) Σε περίπτωση εναντίωσής Σας αναφορικά µε τις εξαιρέσεις, προϋποθέσεις κάλυψης, παρεκκλίσεις του
Ασφαλιστηρίου από την Πρόταση Ασφάλισης, συµπληρώνοντας, υπογράφοντας και υποβάλλοντας
∆ήλωση Εναντίωσης µέσα σε ένα µήνα από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου (Υπόδειγµα (Α)
∆ήλωσης ακολουθεί στο τέλος του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου στην ενότητα Υποδείγµατα Εντύπων).
Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας, η παρούσα δήλωση δε θα έχει καµία απολύτως ισχύ.
β) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβατε έγγραφο µε τις πληροφορίες που
προβλέπονται από το ν. 4364/2016 κατά το χρόνο υποβολής της Πρότασης Ασφάλισης ή παραλάβατε
το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχετε δικαίωµα
εναντίωσης, συµπληρώνοντας, υπογράφοντας και υποβάλλοντας ∆ήλωση Εναντίωσης µέσα σε 14
ηµέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου (Υπόδειγµα (Β) ∆ήλωσης ακολουθεί στο τέλος του
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου στην ενότητα Υποδείγµατα Εντύπων). Μετά την παρέλευση της εν λόγω
προθεσµίας, η παρούσα δήλωση δε θα έχει καµία απολύτως ισχύ.
Αν το Ασφαλιστήριο έχει διάρκεια µεγαλύτερη του ενός έτους, τότε δικαιούστε -για λόγους
ανεξάρτητους από τους παραπάνω (α & β)- να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύµβαση,
αποστέλλοντας στην Εταιρία συστηµένη επιστολή µέσα σε 14 ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης
σε Εσάς του Ασφαλιστηρίου.
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ΤΜΗΜΑ 1: ΚΤΙΡΙΟ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(Οι καλύψεις ισχύουν µόνο εφόσον αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης)
ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Tι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο από πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία ή από πτώση
κεραυνού, συµπεριλαµβανόµενων υλικών ζηµιών εξαιτίας της προσπάθειας κατάσβεσης της φωτιάς και
ελαχιστοποίησης της Ζηµιάς.
ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ
Tι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο από οποιοδήποτε είδος έκρηξης (χηµική ή φυσική) ή
εκπυρσοκρότησης, είτε αυτή συµβεί εντός του ασφαλισµένου Κτιρίου είτε εκτός, ανεξάρτητα εάν
επακολούθησε ή όχι πυρκαγιά, συµπεριλαµβανοµένου και του ίδιου του αντικειµένου που εξερράγη.
ΚΑΠΝΟΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο από άµεση επίδραση καπνού, που θα διαφύγει
αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θέρµανσης ή άλλες, που βρίσκονται εντός ή εκτός
του ασφαλισµένου Κτιρίου.
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑ ΦΩΤΙΑΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο εξαιτίας βραχυκυκλώµατος, υπερφόρτωσης,
σχηµατισµού τόξου, διαφυγής ή αυξοµείωσης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύµατος ή υπερθέρµανσης,
που προκλήθηκε σε κάθε είδους µηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε ηλεκτρικό
ρεύµα, µέχρι του ποσού των €5.000 (ισχύει συνδυαστικά για Κτίριο και Περιεχόµενο) συνολικά για όλη
την Περίοδο Ασφάλισης.
Tι δεν καλύπτεται:
Οποιασδήποτε φύσης ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές ή µηχανικές βλάβες που οφείλονται σε εσωτερικά αίτια.
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο από πτώση αεροπλάνου ή αεροπορικού µέσου ή
αντικειµένων που πέφτουν από αυτά.
Tι δεν καλύπτεται:
Ζηµιές που θα προκληθούν από αεροπορικό µέσο για την προσγείωση του οποίου δόθηκε άδεια από
Εσάς ή µέλη της Οικογένειάς Σας ή του οικιακού προσωπικού Σας.
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο από τυχαία και µη ηθεληµένη πρόσκρουση
οχηµάτων.
Tι δεν καλύπτεται:
Ζηµιές που θα προκαλέσουν οχήµατα που ανήκουν ή οδηγούνται από Εσάς ή µέλη της Οικογένειάς Σας
ή του οικιακού προσωπικού Σας.
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ΠΤΩΣΗ ∆ΕΝΤΡΩΝ, ΚΛΑ∆ΙΩΝ, ΚΕΡΑΙΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο από πτώση δέντρων, κλαδιών ή δηµοσίων στύλων
ρεύµατος ή τηλεφώνου, καθώς και κεραιών και καλωδίων παντός τύπου κλπ.
Tι δεν καλύπτεται:
•
Ζηµιές που θα προκληθούν από πτώση δέντρων και/ή κλαδιών κατά τη διάρκεια κλαδέµατος ή
κοπής τους.
•
Ζηµιές στα ίδια τα δέντρα, τις κεραίες κλπ.
•
Ζηµιές από πτώση κεραιών ή στύλων που οφείλονται σε κακή ή εσφαλµένη τοποθέτηση ή σύνδεση
ή συντήρησή τους, συναρµολόγηση, στήριξη ή κατά τη διάρκεια τοποθέτησης, σύνδεσης, επισκευής
κλπ.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο άµεσα ή έµµεσα από τροµοκρατικές ενέργειες. Η
έννοια ‘’Τροµοκρατικές Ενέργειες’’ περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε χρήση βίας ή δύναµης και/ή
απειλής από άτοµα που είτε δρουν µόνα τους ή για λογαριασµό ή σε συσχέτιση µε οποιαδήποτε
παράνοµη οργάνωση για πολιτικούς λόγους, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, οικονοµικούς, ιδεολογικούς ή
άλλους συναφείς σκοπούς, µε σκοπό τον εκφοβισµό του κοινού ή τον επηρεασµό της νόµιµης Αρχής, τη
βίαιη ανατροπή της κυβέρνησης ή στον επηρεασµό αυτής.
ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο από στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές,
οχλαγωγίες, διαδηλώσεις κλπ. και συγκεκριµένα:
•
από πράξη προσώπου που συµµετέχει µόνος ή µε άλλους στα παραπάνω και γενικά σε διατάραξη
της δηµόσιας τάξης,
•
από πράξη νόµιµης Αρχής για την καταστολή ή απόπειρα καταστολής τέτοιας πράξης ή για τη
µείωση των συνεπειών της.
ΒΑΝ∆ΑΛΙΣΜΟΣ, ∆ΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο από ηθεληµένες πράξεις που πραγµατοποιούνται
κατά τη διάρκεια διατάραξης δηµόσιας τάξης ή µεµονωµένα, µε σκοπό το βανδαλισµό ή δολιοφθορά ή
κακόβουλη πράξη στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα.
Tι δεν καλύπτεται:
•
Ζηµιές που θα προκληθούν από Εσάς ή µέλη της Οικογένειάς Σας ή του υπαλληλικού προσωπικού
Σας, καθώς και από φιλοξενούµενους ή νόµιµους χρήστες της Κατοικίας.
•
Επιφανειακές Ζηµιές που θα προκληθούν από αφισοκόλληση, βαφή ή γραφή συνθηµάτων.
ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Τι καλύπτεται:
•
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο από πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι
(περιλαµβανόµενου του βάρους χιονιού), χαλάζι, παγετό και γενικά παρόµοια καιρικά φαινόµενα
και θεοµηνίες, συµπεριλαµβανοµένων και ζηµιών σε κεραίες και εγκαταστάσεις ηλιακών
θερµοσιφώνων.
•
Ζηµιές στον κοινόχρηστο χώρο που αντιστοιχεί στο ασφαλισµένο διαµέρισµα (ισχύει µόνο για
διαµερίσµατα πολυκατοικιών), µέχρι του ποσού των €3.000 συνολικά για όλη την Περίοδο
Ασφάλισης.
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•

Τα έξοδα άντλησης των νερών από την ασφαλισµένη Κατοικία.

Σηµείωση: Ο χαρακτηρισµός των καιρικών φαινοµένων θύελλας και καταιγίδας, προσδιορίζεται από
την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Tι δεν καλύπτεται:
•
Ζηµιά όταν η ασφαλισµένη Κατοικία έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα
µεγαλύτερο των 45 συνεχόµενων ηµερών.
•
Ζηµιά από διείσδυση υδάτων µέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγµάτων, θυρών και παραθύρων,
τα οποία Εσείς αφήσατε ανοικτά ή βρίσκονται υπό κατασκευή, επισκευή ή µη προστατευµένα
ανοίγµατα της ασφαλισµένης Κατοικίας.
•
Ζηµιά σε µαντρότοιχους, περιφράξεις ή αυλόπορτες, βοηθητικά κτίρια κατασκευής διαφορετικής
από τη Συνήθη κατασκευή, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε Εµάς.
•
Ζηµιά συνεπεία φθοράς, παλαιότητας, πληµµελούς συντήρησης ή κακοτεχνίας της ασφαλισµένης
Κατοικίας και των Εξωτερικών Σταθερών Εγκαταστάσεών της.
•
Σε τέντες ηλικίας µεγαλύτερης των 5 χρόνων από την ηµεροµηνία της Ζηµιάς.
•
Καθίζηση, Κατολίσθηση και/ή Ύψωση εδάφους εκτός εάν βρίσκεται σε ισχύ η κάλυψη της
Καθίζησης, Κατολίσθησης και/ή Ύψωσης εδάφους.
•
Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
ΘΡΑΥΣΗ, ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ, ∆ΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Κτίριο από τυχαία διάρρηξη, διαρροή, υπερχείλιση
σωληνώσεων, δεξαµενών, εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης, κλιµατισµού, ηλιακών
θερµοσιφώνων και αποχέτευσης.
Επίσης καλύπτονται:
•
Το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής του ίδιου του σωλήνα ή της εγκατάστασης που προκάλεσε
τη Ζηµιά,
•
Ζηµιές από φθορά και/ή κακοτεχνία. Για Κτίρια κατασκευής µεγαλύτερης των 25 ετών ισχύει
ανώτατο Όριο Ευθύνης το ποσό των €15.000 συνολικά για Κτίριο και Περιεχόµενο και για όλη
την Περίοδο Ασφάλισης.
•
Οι δαπάνες εντοπισµού της Ζηµιάς, µέχρι του ποσού των €3.000 συνολικά για όλη την Περίοδο
Ασφάλισης,
•
Ζηµιές στον κοινόχρηστο χώρο που αντιστοιχεί στο ασφαλισµένο διαµέρισµα (ισχύει µόνο για
διαµερίσµατα πολυκατοικιών), µέχρι του ποσού των €3.000 συνολικά για όλη την Περίοδο
Ασφάλισης.
•
Ζηµιές σε Εξοχικές Κατοικίες στις οποίες ο γενικός διακόπτης ύδρευσης κλείνει κατά την απουσία
Σας και επιβλέπονται εσωτερικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον 1 φορά
εβδοµαδιαίως).
•
Τα έξοδα άντλησης των νερών από την ασφαλισµένη Κατοικία.
Tι δεν καλύπτεται:
•
Ζηµιές όταν η ασφαλισµένη Κατοικία έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα
µεγαλύτερο των 45 συνεχόµενων ηµερών.
•
Ζηµιές από εγκαταστάσεις αποχέτευσης γενικά, εκτός εάν το Κτίριο είναι κατασκευής νεότερης
των 25 ετών ή έχει αντικατασταθεί εξ’ολοκλήρου η εγκατάσταση εντός της τελευταίας πριν από τη
Ζηµιά 25ετίας.
•
Ζηµιές σε προαύλιους, υπαίθριους χώρους και λοιπούς εξωτερικούς νοούµενους χώρους ή στοιχεία
του Κτιρίου, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε Εµάς.
•
Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
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EΞΟ∆Α ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
Τι καλύπτεται:
Τα έξοδα για την αποκοµιδή συντριµµάτων, τον καθαρισµό της ασφαλισµένης Κατοικίας, καθώς και τα
έξοδα κατεδάφισης που γίνονται εύλογα από Εσάς συνεπεία Ζηµιάς, που θα προέλθει από
καλυπτόµενο από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο κίνδυνο, µέχρι 5% των συνολικών Ασφαλισµένων
Κεφαλαίων ανά συµβάν και για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
Τι δεν καλύπτεται:
Ζηµιές ή απώλειες που προκλήθηκαν κατά τη διαδικασία αποκοµιδής των συντριµµάτων του
καλυπτόµενου Κτιρίου, εκτός εάν έχει ρητά συµφωνηθεί διαφορετικά µε Εµάς.
ΤΥΧΑΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιές στους υαλοπίνακες (εξωτερικούς και εσωτερικούς, ηλιακών θερµοσιφώνων), που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της ασφαλισµένης Κατοικίας από τυχαία θραύση, δηλαδή από τυχαίο, αιφνίδιο
και απρόβλεπτο γεγονός µέχρι του ποσού των €5.000 συνολικά (ισχύει συνδυαστικά για Κτίριο και
Περιεχόµενο - Τυχαία Θραύση Τζαµιών και Οξείδωση Καθρεφτών) για όλη την Περίοδο
Ασφάλισης.
Τι δεν καλύπτεται:
•
Το κόστος αποκατάστασης των τυχόν χαράξεων, σχεδίων ή εγγραφών επί των υαλοπινάκων.
•
Ζηµιές που οφείλονται σε εσφαλµένη τοποθέτηση.
•
Ζηµιές που προκαλούνται στους υαλοπίνακες πριν ή κατά την τοποθέτηση, µεταφορά ή εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας στις πόρτες, τα παράθυρα ή στους ίδιους τους υαλοπίνακες.
•
Ζηµιά ή βλάβη των πλαισίων ή τα έξοδα για τη µετατόπιση ή επανεγκατάσταση πλαισίων.
•
Χαράγµατα / γρατζουνιές, που δε συνιστούν θραύση.
ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τι καλύπτεται:
Τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν από Εσάς (βάσει επίσηµων αποδείξεων) συνεπεία αναγκαστικής
µεταστέγασής Σας σε άλλο χώρο στέγασης, ίδιας δυναµικότητας (Κατοικία, ξενοδοχείο κλπ.), λόγω
Ζηµιάς στην ασφαλισµένη Κατοικία, που θα προέλθει από καλυπτόµενο κίνδυνο και η οποία θα
καταστήσει την ασφαλισµένη Κατοικία µη κατοικήσιµη, βάσει πιστοποίησης των αρµόδιων Αρχών,
καθώς και τα έξοδα µεταφοράς/µεταστέγασης του νοικοκυριού Σας (βάσει τιµολογίων) σε προσωρινό
χώρο διαµονής / αποθήκευσης και επανεγκατάστασης στην ασφαλισµένη Κατοικία µετά την
αποκατάσταση της Ζηµιάς.
Η κάλυψη παρέχεται έως του ποσού των €3.000 συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης, για όσο
διάστηµα κρίνεται αναγκαίο για την αποκατάσταση των ζηµιών της ασφαλισµένης Κατοικίας, αλλά όχι
για διάστηµα µεγαλύτερο από έξι (6) µήνες.
Τι δεν καλύπτεται:
Η κάλυψη δεν παρέχεται σε περίπτωση που η ασφαλισµένη Κατοικία δεν είναι η Μόνιµη.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
Τι καλύπτεται:
Τα έξοδα που θα καταβληθούν για την αποκατάσταση καλυπτόµενης Ζηµιάς της ασφαλισµένης
Κατοικίας σε αρχιτέκτονες, µηχανικούς κλπ., καθώς και σε ∆ηµόσιες Αρχές.
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ΘΡΑΥΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Τι καλύπτεται:
Η Ζηµιά σε είδη υγιεινής, που θα προέλθει από τη θραύση τους, από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, έως
του ποσού των €1.500 συνολικά για την Περίοδο Ασφάλισης.
Τι δεν καλύπτεται:
Ζηµιές στα είδη υγιεινής, κατά τη διάρκεια που η Κατοικία Σας µισθώνεται ή παραχωρείται για χρήση
σε Τρίτους.
PET CARE PROTECTION - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ
Τι καλύπτεται:
Σε περίπτωση Ασφαλιστικού Κινδύνου από το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, ο οποίος θα
προκαλέσει τον τραυµατισµό ή το θάνατο του κατοικιδίου Σας, Εµείς θα Σας καταβάλουµε τα έξοδα
περίθαλψης (κτηνιάτρου και νοσηλείας) του.
Εάν ο ίδιος κίνδυνος καταστήσει την ασφαλισµένη Κατοικία µη κατοικήσιµη, Εµείς θα Σας
καταβάλουµε τα έξοδα φιλοξενίας του κατοικίδιου Σας έως και 15 ηµέρες µετά το ζηµιογόνο γεγονός.
Οι παραπάνω καλύψεις παρέχονται έως του ποσού των €3.000 (ισχύει συνδυαστικά για Κτίριο και
Περιεχόµενο) συνολικά για την Περίοδο Ασφάλισης.
ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ
Tι καλύπτεται:
Υλική Ζηµιά της ασφαλισµένης Κατοικίας η οποία προκαλείται από τυχαίο και ατυχηµατικό γεγονός,
σε συγκεκριµένο χρόνο στη δηλωµένη ∆ιεύθυνση Κινδύνου, µέχρι του ποσού των €5.000 συνολικά
(ισχύει συνδυαστικά για Κτίριο και Περιεχόµενο) για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
Σηµείωση: Η κάλυψη παρέχεται σε Κατοικίες µε ασφαλισµένη Αξία Κτιρίου και Περιεχοµένου
µεγαλύτερη του ποσού των €150.000.
Tι δεν καλύπτεται:
•
Ζηµιές οφειλόµενες σε εργασίες βαφής, κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, επέκτασης,
εγκατάστασης, καθαρισµού της ασφαλισµένης Κατοικίας.
•
Ζηµιές σε περίπτωση που η ασφαλισµένη Κατοικία παραµείνει ακατοίκητη.
•
Ζηµιές κατά τη διάρκεια που η ασφαλισµένη Κατοικία εκµισθώνεται ή υπενοικιάζεται ή
παραχωρείται σε άλλο άτοµο/α πλην των µελών της Οικογένειάς Σας.
•
Ζηµιές οι οποίες είναι αποτέλεσµα εφαρµογής διατάγµατος ή νόµου που ρυθµίζει την κατασκευή,
επιδιόρθωση ή κατεδάφιση της ασφαλισµένης Κατοικίας.
•
Ζηµιές σε Εξωτερικές Σταθερές Εγκαταστάσεις, εκτός κλειστών και στεγασµένων βοηθητικών
κτισµάτων και χώρων στάθµευσης, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Εξαιρετικής
(συνήθους) Κατασκευής.
•
Ζηµιές που οφείλονται σε µηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες ή διακοπές ρεύµατος.
•
Το κόστος γενικής συντήρησης.
•
Ζηµιές ή απώλειες που προκαλούνται από ζώα.
•
Ζηµιές κατά τη µετακίνηση, υποχώρηση, συρρίκνωση, κατάρρευση ή δηµιουργία ρωγµών στο
Κτίριο.
•
Ζηµιά που ειδικά εξαιρείται στις Γενικές ή Ειδικές Εξαιρέσεις οπουδήποτε αλλού σε αυτό το
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
•
Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
Τι καλύπτεται:
Εσείς δε θα θεωρηθείτε υπασφαλισµένος, εάν κατά το χρόνο της Ζηµιάς η Αξία των Ασφαλισµένων
Αντικειµένων υπερβαίνει τις ασφαλισµένες αξίες µέχρι ποσοστού 10%. Εάν η διαφορά της Αξίας των
Ασφαλισµένων Αντικειµένων κατά το χρόνο της Ζηµιάς υπερβαίνει την Αξία που έχετε ασφαλίσει
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περισσότερο από ποσοστό 10%, τότε Εσείς θα συµµετέχετε στην Αποζηµίωση αναλογικά κατά το
υπερβάλλον ποσοστό.
ΚΑΛΥΨΗ ∆ΟΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ
Τι καλύπτεται:
Καλύπτονται οι δόσεις του στεγαστικού δανείου που Εσείς έχετε λάβει ως ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης
Κατοικίας σε περίπτωση που αυτή καταστεί ακατάλληλη για διαµονή λόγω καλυπτόµενης υλικής
Ζηµιάς. Η κάλυψη παρέχεται έως 10% του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου του Κτιρίου και για ανώτατο
διάστηµα έως 12 µήνες.
Τι δεν καλύπτεται:
Η µηνιαία παροχή διακόπτεται σε περίπτωση µη ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
ZHMIEΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά στην ασφαλισµένη Κατοικία που προκλήθηκε από βίαιη είσοδο σε αυτή ή έξοδο από αυτή, µε
σκοπό την κλοπή και µέχρι του ποσού των €5.000 συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
ΚΛΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
Τι καλύπτεται:
Κλοπή τµηµάτων του Κτιρίου µέχρι του ποσού των €5.000 συνολικά για όλη την Περίοδο
Ασφάλισης.
Τι δεν καλύπτεται:
•
Τµήµατα της Κατοικίας που βρίσκονται σε οποιοδήποτε ανοικτό / εξωτερικό χώρο ή αυλή ή κάτω
από υπόστεγο (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: µετρητές Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ∆ΕΗ,
ΟΤΕ κλπ., καλωδίων, πλαστικών η µεταλλικών σωλήνων κλπ.).
•
Ζηµιά όταν η ασφαλισµένη Κατοικία δεν είναι επαρκώς εξοπλισµένη για καθηµερινή χρήση ή έχει
παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των 45 συνεχόµενων ηµερών.
FEEL BETTER - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ή ΛΗΣΤΕΙΑΣ
Τι καλύπτεται:
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής από Ασφαλιστικό Κίνδυνο ή ληστείας στην Κατοικία Σας, Εµείς θα
Σας καταβάλουµε έως του ποσού των €500 συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης, για έξοδα
ψυχολόγου / παιδοψυχολόγου, που πιθανώς απαιτηθούν για την ψυχολογική υποστήριξή Σας, καθώς
και των µελών της οικογένειάς Σας.
Τι δεν καλύπτεται:
Η κάλυψη δεν παρέχεται στην περίπτωση Κλοπής ή Ληστείας εάν δεν παρέχεται η συγκεκριµένη
κάλυψη.
ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ
Τι καλύπτεται:
Καλύπτονται τα Έξοδα Συµβολαιογράφου που Εσείς θα καταβάλλετε για την αποκατάσταση των
τίτλων της Κατοικίας Σας, κατόπιν καταστροφής της από Ασφαλιστικό Κίνδυνο µέχρι του ποσού των
€300 συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
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ΣΕΙΣΜΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ και/ή ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιές στην ασφαλισµένη Κατοικία που προκαλούνται άµεσα από Σεισµό, Πυρκαγιά από Σεισµό και/ή
Κλονισµό συνεπεία Σεισµού µε την προϋπόθεση ότι Εσείς οφείλετε να λάβετε όλα τα ενδεικνυόµενα και
απαραίτητα µέτρα για να διατηρήσετε το Κτίριό Σας σε καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφόσον το
απαιτήσουν οι περιστάσεις, θα πρέπει να λάβετε και πρόσθετα µέτρα για την πρόληψη της Ζηµιάς, εάν
οποιοδήποτε ελάττωµα παρουσιαστεί στην ασφαλισµένη Κατοικία ή Εξωτερικές Σταθερές
Εγκαταστάσεις.
Τι δεν καλύπτεται:
Ζηµιές που προκλήθηκαν, προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα:
•
Από προγενέστερες από αυτή την ασφάλιση καταπονήσεις και/ή Ζηµιές στην ασφαλισµένη
Κατοικία ή Εξωτερικές Σταθερές Εγκαταστάσεις ή Ζηµιές που δεν έχουν επισκευαστεί ή έχουν
επισκευαστεί µεν, αλλά όχι σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι σχετικοί κανονισµοί.
•
Από λανθασµένο σχεδιασµό ή ελαττωµατική κατασκευή ή χρησιµοποίηση ελαττωµατικών υλικών.
•
Από την εγκατάσταση ή επιχωµάτωση τεχνητού εδάφους ή διάβρωση από νερά ακτών ή ποταµών.
•
Από εργασίες κατεδάφισης, επέκτασης, επισκευής µέρους ή όλης της ασφαλισµένης Κατοικίας.
•
Από ανασκαφές και παρόµοιες εργασίες στο έδαφος στο οποίο βρίσκεται η ασφαλισµένη Κατοικία.
•
Από απώλεια εισοδήµατος ή οποιαδήποτε έµµεση και/ή αποθετική ζηµιά.
•
Σε Κτίρια κατασκευής πριν το 1960 -εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε Εµάς- ή σε
Εξωτερικές Σταθερές Εγκαταστάσεις, χωρίς νόµιµη άδεια κατασκευής και/ή εάν η µελέτη και
ανέγερση του ασφαλισµένου Κτιρίου δεν έγινε σύµφωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό που ίσχυε
κατά το έτος κατασκευής του.
Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
ΚΑΘΙΖΗΣΗ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ και/ή ΥΨΩΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ
(Η κάλυψη αυτή ισχύει συνδυαστικά µε την κάλυψη του Σεισµού και εφόσον αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης)

Τι καλύπτεται:
Ζηµιά στην ασφαλισµένη Κατοικία που θα προκληθεί από αιφνιδιαστική καθίζηση, κατολίσθηση ή
ύψωση της περιοχής του εδάφους στην οποία βρίσκεται η Κατοικία Σας.
Τι δεν καλύπτεται:
Ζηµιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα:
•
Από το φυσιολογικό κατακάθισµα των νέων κατασκευών λόγω του βάρους τους.
•
Από την εναπόθεση, κατακάθιση, µετακίνηση ή επιχωµάτωση τεχνητού εδάφους.
•
Από διάβρωση ακτών ή όχθης ποταµών.
•
Από λανθασµένο σχεδιασµό ή ελαττωµατική κατασκευή ή χρήση ελαττωµατικών υλικών.
•
Από φωτιά, φωτιά που εκδηλώνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (υπόγειο πυρ), έκρηξη ή
διαφυγή νερού από οποιαδήποτε δεξαµενή, εγκατάσταση ή σωλήνα.
•
Από προγενέστερες της παρούσας ασφάλισης, καταπονήσεις και/ή Ζηµιές στο ασφαλισµένο Κτίριο.
•
Σε Εξωτερικές Σταθερές Εγκαταστάσεις, εκτός εάν η Ζηµιά έχει επηρεάσει και την ίδια την
ασφαλισµένη Κατοικία.
Επίσης δεν καλύπτονται Ζηµιές:
•
Σε ασφαλισµένα Κτίρια κατασκευής πριν το 1960 -εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε
Εµάς- ή σε κτίσµατα κύρια και/ή βοηθητικά, χωρίς νόµιµη άδεια κατασκευής και/ή εάν η µελέτη και
ανέγερση του ασφαλισµένου Κτιρίου δεν έγινε σύµφωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό που ίσχυε
κατά το έτος κατασκευής του.
•
Των οποίων η γενεσιουργός αιτία προσδιορίζεται χρονικά σε στιγµή προγενέστερη της έναρξης
ισχύος αυτής της ασφάλισης.
•
Σε ασφαλισµένα Κτίρια που δεν έχουν επισκευαστεί ή έχουν επισκευαστεί µεν, αλλά όχι σύµφωνα
µε τα όσα ορίζουν οι κανονισµοί.
•
Που είναι αποτέλεσµα µεταβολής των χαρακτηριστικών του εδάφους ή κατεδάφισης, µετατροπής ή
επισκευής της ασφαλισµένης Κατοικίας Σας.
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•
•

Που είναι αποτέλεσµα ανασκαφών ή εκσκαφών ή χωµατουργικών εργασιών σε οικόπεδο επί της
ευρύτερης περιοχής του εδάφους που βρίσκεται η Κατοικία Σας.
Έµµεση ή αποθετική Ζηµιά.

Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής της ασφαλισµένης Κατοικίας, καλύπτεται η απώλεια
ενοικίων που θα προκύψει µετά από ζηµιά από Ασφαλιστικό Κίνδυνο σύµφωνα µε τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
-

-

Η Κατοικία κρίθηκε ακατάλληλη για χρήση, από τις αρµόδιες Αρχές ή από τις σχετικές εκθέσεις
πραγµατογνωµόνων.
Θα πρέπει να είστε ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης Κατοικίας και να µην τη χρησιµοποιείτε Εσείς.
Για την καταβολή της Αποζηµίωσης θα πρέπει να Μας υποβάλλετε όλα τα νόµιµα παραστατικά
που αποδεικνύουν το νόµιµο µηνιαίο µίσθωµα που καταβάλει ο µισθωτής.
Το ανώτατο όριο Αποζηµίωσης είναι αυτό που ορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης και δεν µπορεί
να υπερβεί αυτό το ποσό, διαιρούµενο ισόποσα και καταβαλλόµενο σε µηνιαίες και άτοκες δόσεις.
Η Αποζηµίωση καταβάλλεται αποκλειστικά και µόνο για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για
την επισκευή ή ανοικοδόµηση της Κατοικίας, µε βάση τις εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης και µε
ανώτατο όριο τους 12 µήνες.
Σε περίπτωση που η Κατοικία δεν ήταν µισθωµένη στο σύνολό της ή ήταν µισθωµένη εν µέρει
κατά τη στιγµή της επέλευσης του Ασφαλιστικού Κινδύνου, η κάλυψη δεν ισχύει ή ισχύει µόνο
για το µισθωµένο µέρος.

Σηµείωση: Αν µετά από σχετική εντολή των αρµόδιων ∆ηµοσίων Αρχών εµποδιστεί µε οποιοδήποτε
τρόπο η επισκευή ή η ανοικοδόµηση της Κατοικίας Σας ή αν αυτή η εντολή προκαλέσει την
καθυστέρηση ή την επιβράδυνση των εργασιών επισκευής ή ανοικοδόµησης, Εµείς δεν ευθύνοµαστε
να Σας αποζηµιώσουµε για το χρονικό διάστηµα αυτής της καθυστέρησης ή επιβράδυνσης.
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΤΗ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΥΠΟΘΗΚΗ Ή ΕΝΕΧΥΡΟ
(Ο όρος αυτός ισχύει µόνο αν αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης Ενυπόθηκος ∆ανειστής/Τράπεζα)

∆ηλώνεται και συµφωνείται µε τον ειδικό αυτό όρο, ο οποίος και τροποποιεί κάθε αντίθετο γενικό ή
άλλο ειδικό όρο του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, που είτε εκδόθηκε από την αρχή, είτε
µεταβιβάστηκε εκ των υστέρων µε Πρόσθετη Πράξη µετά την έκδοσή του, αλλά πριν την επέλευση
κάθε Ασφαλιστικού Κινδύνου (Ζηµιά) µε το παρόν, υπέρ του Ενυπόθηκου / Ενεχυρούχου ∆ανειστή,
που κατέχει νόµιµα ενέχυρο ή υποθήκη και που στο εξής θα αποκαλείται “Ο ∆ανειστής” και υπέρ του
Ασφαλισµένου, που έβαλε υποθήκη ή ενέχυρο, θα ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις - ειδικές
διατάξεις, ενώ όλοι οι άλλοι Γενικοί και Ειδικοί Όροι εξακολουθούν να ισχύουν µόνο εφόσον δεν
τροποποιούνται από αυτές τις ειδικές διατάξεις:
Ειδικές ∆ιατάξεις - Προϋποθέσεις
1. Ο ∆ανειστής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση να δηλώσει στον Ασφαλιστή άλλες ασφαλίσεις,
που συνοµολογήθηκαν µε άλλους Ασφαλιστές, για αντικείµενα που καλύπτονται µε αυτό το
Ασφαλιστήριο, είναι όµως υποχρεωµένος να προβεί σε µία τέτοια έγγραφη δήλωση, στην
περίπτωση που επέλθει οποιοδήποτε ζηµιογόνο γεγονός καλυπτόµενο µε το παρόν Ασφαλιστήριο
και υφίστανται εν γνώσει του, άλλα ασφαλιστήρια.
2. Η απόκρυψη εκ µέρους του φυσικού ή νοµικού προσώπου, που έβαλε την υποθήκη ή το ενέχυρο,
κάποιου γεγονότος σηµαντικού για την εκτίµηση του κινδύνου ή κάθε ψεύτικη ή λανθασµένη ή
παραπλανητική δήλωσή του ή κάθε κακή περιγραφή των Ασφαλισµένων Αντικειµένων ή µέρους
από αυτά και γενικά κάθε παράβαση υποχρέωσης, που προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο και
αποτελεί µη συµµόρφωση προς οποιονδήποτε όρο του, έστω και αν αυτή η δήλωση ή απόκρυψη ή
κακή περιγραφή ή παράβαση υποχρέωσης θα µπορούσε να έχει σα συνέπεια την άρνηση του
Ασφαλιστή να δεχτεί την ασφάλιση ή να διακανονίσει τη Ζηµιά, δεν επηρεάζει αυτή την ασφάλιση
και δε γίνεται επίκληση αυτής, σε ό,τι αφορά το ∆ανειστή, υπό τον όρο όµως ότι αυτός είναι
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υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στον Ασφαλιστή κάθε τέτοια παράβαση όρου ή υποχρέωσης,
όπως και κάθε κακή περιγραφή, απόκρυψη γεγονότος, ψεύτικη ή λανθασµένη δήλωση, αµέσως
µόλις λάβει γνώση αυτής. Αν η απώλεια ή Ζηµιά οφείλεται σε αµέλεια ή σφάλµα ή δόλο του
φυσικού ή νοµικού προσώπου, που έβαλε την υποθήκη ή ενέχυρο και/ή άλλων προσώπων που
ενεργούν για λογαριασµό του ή βρίσκονται στην υπηρεσία του ή αν οφείλεται σε οποιαδήποτε
µεταβολή ή Επίταση των Κινδύνων, ο ∆ανειστής θα έχει το δικαίωµα αποζηµίωσης µε βάση τους
όρους του Ασφαλιστηρίου, όπως αυτοί τροποποιούνται µε αυτές τις ειδικές διατάξεις, υπό τον
όρο ότι ο ∆ανειστής οφείλει να γνωστοποιεί στον Ασφαλιστή κάθε τέτοια µεταβολή ή Επίταση
των Κινδύνων, αµέσως µόλις λάβει γνώση.
Σε περίπτωση απώλειας ή Ζηµιάς, ο ∆ανειστής δικαιούται να αποζηµιωθεί απ΄ευθείας και χωρίς
ανάµιξη του φυσικού ή νοµικού προσώπου που έβαλε το ενέχυρο ή την υποθήκη, για κάθε
κεφάλαιο µε τους τόκους, τις προµήθειες και τα άλλα έξοδά του, όχι µόνο για τα ποσά που
κατεβλήθησαν από το ∆ανειστή, σε αυτόν που έβαλε το ενέχυρο ή την υποθήκη, για την
εµπράγµατη ασφάλεια των Ασφαλισµένων Αντικειµένων, όπως αυτά περιγράφονται στο
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, αλλά επίσης και για κάθε οφειλή του προσώπου που έβαλε την
υποθήκη ή το ενέχυρο προς το ∆ανειστή, οφειλή που µπορεί να προέρχεται από οποιεσδήποτε
άλλες συναλλαγές µεταξύ τους και υπό τον όρο πάντοτε, ότι το ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί
στο ∆ανειστή δε θα ξεπερνάει το ποσό για το οποίο ο Ασφαλιστής έχει αναλάβει την υποχρέωση,
µε βάση τις συνηθισµένες διατάξεις του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, όπως αυτές τροποποιούνται
για το ∆ανειστή µε τις πιο πάνω ειδικές διατάξεις (1) και (2). Κάθε ποσό που τυχόν οφείλεται µε
βάση το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, πέρα από το ποσό που καταβάλλεται στην Τράπεζα, θα
µπορεί να το εισπράξει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έβαλε την υποθήκη ή το ενέχυρο, υπό
τον όρο πάντοτε ότι θα έχουν τηρηθεί και εκτελεστεί από αυτόν όλοι οι όροι, οι συνοµολογίες, οι
ειδικές διατάξεις και οι υποχρεώσεις που περιέχονται ή έχουν προστεθεί µε Πρόσθετες Πράξεις
στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
Σε περίπτωση ακύρωσης αυτού του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου από τον Ασφαλιστή, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος ειδικού όρου, ο ∆ανειστής θα ειδοποιείται γι΄αυτό από τον
Ασφαλιστή, αλλά το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, θα εξακολουθεί να ισχύει, σε ό,τι αφορά το
∆ανειστή, επί δεκαπέντε (15) ηµέρες, µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε
εγγράφως αυτή η ακύρωση.
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ΤΜΗΜΑ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(Οι καλύψεις ισχύουν µόνο εφόσον αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης)
ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Tι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία ή από
πτώση κεραυνού, συµπεριλαµβανόµενων υλικών ζηµιών εξαιτίας της προσπάθειας κατάσβεσης της
φωτιάς και ελαχιστοποίησης της Ζηµιάς.
ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ
Tι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από οποιοδήποτε είδος έκρηξης (χηµική ή
φυσική) ή εκπυρσοκρότησης, είτε αυτή συµβεί εντός του ασφαλισµένου Περιεχοµένου είτε εκτός,
ανεξάρτητα εάν επακολούθησε ή όχι πυρκαγιά, συµπεριλαµβανοµένου και του ίδιου του αντικειµένου
που εξερράγη.
ΚΑΠΝΟΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από άµεση επίδραση καπνού, που θα διαφύγει
αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θέρµανσης ή άλλες, που βρίσκονται εντός ή εκτός
του Κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑ ΦΩΤΙΑΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο εξαιτίας βραχυκυκλώµατος, υπερφόρτωσης, σχηµατισµού τόξου,
διαφυγής ή αυξοµείωσης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύµατος ή υπερθέρµανσης, που προκλήθηκε σε
κάθε είδους µηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα, µέχρι του
ποσού των €5.000 (ισχύει συνδυαστικά για Κτίριο και Περιεχόµενο) συνολικά για όλη τη Περίοδο
Ασφάλισης.
Tι δεν καλύπτεται:
Οποιασδήποτε φύσης ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές ή µηχανικές βλάβες που οφείλονται σε εσωτερικά αίτια.
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από πτώση αεροπλάνου ή αεροπορικού µέσου
ή αντικειµένων που πέφτουν από αυτά.
Tι δεν καλύπτεται:
Ζηµιές που θα προκληθούν από αεροπορικό µέσο για την προσγείωση του οποίου δόθηκε άδεια από
Εσάς ή µέλη της οικογένειάς Σας ή του οικιακού προσωπικού Σας.
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τι καλύπτεται :
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από τυχαία και µη ηθεληµένη πρόσκρουση
οχηµάτων.
Tι δεν καλύπτεται:
Ζηµιές που θα προκαλέσουν οχήµατα που ανήκουν ή οδηγούνται από Εσάς ή µέλη της Οικογένειάς Σας
ή του οικιακού προσωπικού Σας.
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ΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ, ΚΛΑ∆ΙΩΝ, ΚΕΡΑΙΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από πτώση δέντρων, κλαδιών ή δηµοσίων
στύλων ρεύµατος ή τηλεφώνου, καθώς και κεραιών και καλωδίων παντός τύπου κλπ.
Tι δεν καλύπτεται:
•
Ζηµιές που θα προκληθούν από πτώση δέντρων και/ή κλαδιών κατά τη διάρκεια κλαδέµατος ή
κοπής τους,
•
Ζηµιές στα ίδια τα δέντρα, τις κεραίες κλπ.,
•
Ζηµιές από πτώση κεραιών ή στύλων που οφείλονται σε κακή ή εσφαλµένη τοποθέτηση ή σύνδεση
ή συντήρησή τους, συναρµολόγηση, στήριξη ή κατά τη διάρκεια τοποθέτησης, σύνδεσης, επισκευής
κλπ.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο άµεσα ή έµµεσα από τροµοκρατικές ενέργειες.
Η έννοια ‘’Τροµοκρατικές Ενέργειες’’ περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε χρήση βίας ή δύναµης και/ή
απειλής από άτοµα που είτε δρουν µόνα τους ή για λογαριασµό ή σε συσχέτιση µε οποιαδήποτε
παράνοµη οργάνωση για πολιτικούς λόγους, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, οικονοµικούς, ιδεολογικούς ή
άλλους συναφείς σκοπούς, µε σκοπό τον εκφοβισµό του κοινού ή τον επηρεασµό της νόµιµης Αρχής, τη
βίαιη ανατροπή της κυβέρνησης ή στον επηρεασµό αυτής.
ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές,
οχλαγωγίες, διαδηλώσεις κλπ. και συγκεκριµένα:
•
από πράξη προσώπου που συµµετέχει µόνος ή µε άλλους στα παραπάνω και γενικά σε διατάραξη
της δηµόσιας τάξης,
•
από πράξη νόµιµης Αρχής για την καταστολή ή απόπειρα καταστολής τέτοιας πράξης ή για τη
µείωση των συνεπειών της.
ΒΑΝ∆ΑΛΙΣΜΟΣ, ∆ΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από ηθεληµένες πράξεις που
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια διατάραξης δηµόσιας τάξης ή µεµονωµένα, µε σκοπό το
βανδαλισµό ή δολιοφθορά ή κακόβουλη πράξη στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα.
Tι δεν καλύπτεται:
•
Ζηµιές που θα προκληθούν από Εσάς ή µέλη της οικογένειάς Σας ή του υπαλληλικού προσωπικού
Σας, καθώς και από φιλοξενούµενους ή νόµιµους χρήστες της Κατοικίας,
ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Τι καλύπτεται:
•
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι
(περιλαµβανόµενου του βάρους χιονιού), χαλάζι, παγετό και γενικά παρόµοια καιρικά φαινόµενα
και θεοµηνίες, συµπεριλαµβανοµένων και ζηµιών σε κεραίες και εγκαταστάσεις ηλιακών
θερµοσιφώνων.
•
Τα έξοδα άντλησης των νερών του Κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
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Σηµειώσεις:
1. Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείου αποθήκης, όπου φυλάσσονται αντικείµενά Σας τα οποία
καλύπτονται µε το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, απαραίτητη προϋπόθεση να απέχουν από το
έδαφος τουλάχιστον 15 εκατοστά.
2. Ο χαρακτηρισµός των καιρικών φαινοµένων θύελλας και καταιγίδας, προσδιορίζεται από την
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Tι δεν καλύπτεται:
•
Ζηµιά όταν το Κτίριο στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο έχει παραµείνει κενό ή δεν
έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των 45 συνεχόµενων ηµερών.
•
Ζηµιά από διείσδυση υδάτων µέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγµάτων, θυρών και παραθύρων,
τα οποία Εσείς αφήσατε ανοικτά ή βρίσκονται υπό κατασκευή, επισκευή ή µη προστατευµένα
ανοίγµατα του Κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
•
Ζηµιά που θα προκληθεί σε ασφαλισµένα Περιεχόµενα, που βρίσκονται ή έχουν αφεθεί στην
ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, τέντες κλπ., εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά από Εµάς.
•
Ζηµιά συνεπεία φθοράς, παλαιότητας, πληµµελούς συντήρησης ή κακοτεχνίας του Κτιρίου στο
οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
•
Καθίζηση, Κατολίσθηση και/ή Ύψωση εδάφους εκτός εάν βρίσκεται σε ισχύ η κάλυψη της
Καθίζησης, Κατολίσθησης και/ή Ύψωσης εδάφους.
•
Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
ΘΡΑΥΣΗ, ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ, ∆ΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Τι καλύπτεται:
•
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από τυχαία διάρρηξη, διαρροή,
υπερχείλιση σωληνώσεων, δεξαµενών, εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης,
κλιµατισµού, ηλιακών θερµοσιφώνων και αποχέτευσης.
•
Ζηµιές από φθορά και/ή κακοτεχνία. Για Περιεχόµενο που στεγάζεται σε Κτίρια κατασκευής
µεγαλύτερης των 25 ετών ισχύει ανώτατο Όριο Ευθύνης το ποσό των €15.000 συνολικά για
Κτίριο και Περιεχόµενο και για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
•
Ζηµιές σε Εξοχικές Κατοικίες στις οποίες ο γενικός διακόπτης ύδρευσης κλείνει κατά την απουσία
Σας και επιβλέπονται εσωτερικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον 1 φορά
εβδοµαδιαίως).
•
Τα έξοδα άντλησης των νερών του Κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
Σηµείωση:
Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείου αποθήκης, όπου φυλάσσονται αντικείµενά Σας, τα οποία καλύπτονται
µε το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, απαραίτητη προϋπόθεση να απέχουν από το έδαφος
τουλάχιστον 15 εκατοστά.
Tι δεν καλύπτεται:
•
Ζηµιά όταν το Κτίριο στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο έχει παραµείνει κενό ή δεν
έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των 45 συνεχόµενων ηµερών.
•
Ζηµιά από εγκαταστάσεις αποχέτευσης γενικά, εκτός εάν το Κτίριο στο οποίο βρίσκεται το
ασφαλισµένο Περιεχόµενο είναι κατασκευής νεότερης των 25 ετών ή έχει αντικατασταθεί
εξ’ολοκλήρου η εγκατάσταση εντός της τελευταίας πριν από τη Ζηµιά 25ετίας.
•
Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
ΤΥΧΑΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ
Τι καλύπτεται:
• Ζηµιές σε τζάµια, βιτρίνες, γυάλινες επιφάνειες, καθρέφτες, κεραµικές εστίες από τυχαία θραύση,
δηλαδή από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός.
• Οξείδωση καθρεπτών από οποιαδήποτε αιτία.
µέχρι του ποσού των €5.000 συνολικά (ισχύει συνδυαστικά για Κτίριο - Τυχαία Θραύση Υαλοπινάκων
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και Περιεχόµενο) για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
Τι δεν καλύπτεται:
•
Το κόστος αποκατάστασης των τυχόν χαράξεων, σχεδίων ή εγγραφών.
•
Ζηµιές που οφείλονται σε εσφαλµένη τοποθέτηση.
•
Ζηµιές που προκαλούνται σε αυτά ή άλλα αντικείµενα πριν ή κατά την τοποθέτηση, µεταφορά ή
εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.
•
Ζηµιά ή βλάβη των πλαισίων ή τα έξοδα για τη µετατόπιση ή επανεγκατάσταση πλαισίων.
•
Χαράγµατα/γδαρσίµατα, που δε συνιστούν θραύση.
ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Τι καλύπτεται:
Καλύπτονται οι Ζηµιές (εξαιρουµένης της κλοπής) που θα προκληθούν στα ασφαλισµένο Περιεχόµενο
κατά τη µεταφορά του, συνεπεία Ζηµιάς του από καλυπτόµενο κίνδυνο, µέχρι του ποσού που
ισοδυναµεί µε το 5% της Αξίας του ασφαλισµένου Περιεχοµένου µε µέγιστο το ποσό των €3.000
συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τι καλύπτεται:
Καλύπτονται οποιαδήποτε νεοαποκτηθέντα αντικείµενα Περιεχόµενου µέχρι του ποσού των €15.000
συνολικά για την Περίοδο Ασφάλισης, µε αντίστοιχη ενηµέρωσή Μας εντός (30) τριάντα ηµερών από
την ηµεροµηνία απόκτησής τους και είσπραξη αναλογικών ασφαλίστρων.
FOOD PROTECTION - ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
Τι καλύπτεται:
Το κόστος αντικατάστασης των τροφίµων στο ψυγείο ή στον καταψύκτη Σας, εάν υποστούν αλλοίωση
λόγω αποδεδειγµένης µεταβολής θερµοκρασίας ή µόλυνσης από αναθυµιάσεις της ψύξης, µέχρι του
ποσού των €300 συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
Τι δεν καλύπτεται:
•
Ζηµιά που προκαλείται από τη διακοπή ή τον περιορισµό της παροχής ηλεκτρισµού ή φυσικού
αερίου από οποιοδήποτε πάροχο.
•
Ζηµιά που προκαλείται από τη διακοπή της παροχής ηλεκτρισµού ή φυσικού αερίου εξαιτίας
απεργίας ή άλλης ενέργειας του οποιουδήποτε παρόχου.
•
Ζηµιά σε Εξοχικές Κατοικίες.
PET CARE PROTECTION - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ
Τι καλύπτεται:
Σε περίπτωση Ασφαλιστικού Κινδύνου από το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, ο οποίος θα
προκαλέσει τον τραυµατισµό ή το θάνατο του κατοικιδίου Σας, Εµείς θα Σας καταβάλουµε τα έξοδα
περίθαλψης (κτηνιάτρου και νοσηλείας) του.
Εάν ο ίδιος κίνδυνος καταστήσει την Κατοικία που διαµένετε µη κατοικήσιµη, Εµείς θα Σας
καταβάλουµε τα έξοδα φιλοξενίας του κατοικίδιου Σας έως και 15 ηµέρες µετά το ζηµιογόνο γεγονός.
Οι παραπάνω καλύψεις παρέχονται έως του ποσού των €3.000 συνολικά για την Περίοδο Ασφάλισης.
ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ
Tι καλύπτεται:
Υλική Ζηµιά του ασφαλισµένου Περιεχοµένου η οποία προκαλείται από τυχαίο και ατυχηµατικό
γεγονός, σε συγκεκριµένο χρόνο και εντός της δηλωµένης ∆ιεύθυνσης Κινδύνου, µέχρι του ποσού των
€5.000 συνολικά (ισχύει συνδυαστικά για Κτίριο και Περιεχόµενο) για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
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Σηµείωση:
Η κάλυψη παρέχεται σε κατοικίες µε ασφαλισµένη Αξία Κτιρίου και Περιεχοµένου µεγαλύτερη του
ποσού των €150.000.
Tι δεν καλύπτεται:
•
Ζηµιές οφειλόµενες σε εργασίες βαφής, κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, επέκτασης,
εγκατάστασης, καθαρισµού της Κατοικίας στην οποία βρίσκεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο ή
του Περιεχοµένου.
•
Ζηµιές σε περίπτωση που η Κατοικία στην οποία βρίσκεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο
παραµείνει ακατοίκητη.
•
Ζηµιές κατά τη διάρκεια που η Κατοικία στην οποία βρίσκεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο
εκµισθώνεται ή υπενοικιάζεται ή παραχωρείται σε άλλο άτοµο/α πλην των µελών της οικογένειάς
Σας.
•
Ζηµιές σε ρουχισµό, υποδήµατα, κοσµήµατα και λοιπά αξεσουάρ.
•
Ζηµιές σε Κινητό Εξοπλισµό που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του Κτιρίου.
•
Ζηµιές που οφείλονται σε µηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες ή διακοπές ρεύµατος.
•
Ζηµιές σε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό.
•
Ζηµιές που προκαλούνται από ζώα.
•
Ζηµιές κατά τη µετακόµιση, εγκατάσταση του Περιεχοµένου.
•
Ζηµιά που ειδικά εξαιρείται στις Γενικές ή Ειδικές Εξαιρέσεις οπουδήποτε αλλού σε αυτό το
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
•
Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
Τι καλύπτεται:
Εσείς δε θα θεωρηθείτε υπασφαλισµένος, εάν κατά το χρόνο της Ζηµιάς η Αξία των Ασφαλισµένων
Αντικειµένων υπερβαίνει τις ασφαλισµένες αξίες µέχρι ποσοστού 10%. Εάν η διαφορά της Αξίας των
Ασφαλισµένων Αντικειµένων κατά το χρόνο της Ζηµιάς υπερβαίνει την Αξία που έχετε ασφαλίσει
περισσότερο από ποσοστό 10%, τότε Εσείς θα συµµετέχετε στην Αποζηµίωση αναλογικά κατά το
υπερβάλλον ποσοστό.
ΚΛΟΠΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ∆ΙΑΡΡΗΞΕΩΣ ή ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΣ & ΛΗΣΤΕΙΑ
Τι καλύπτεται:
Κλοπή του συνόλου ή µέρους του ασφαλισµένου Περιεχοµένου, ως αποτέλεσµα διάρρηξης της
ασφαλισµένης Κατοικίας ή αναρρίχησης σε αυτήν και επίσης:
•
Κλοπή που ήταν επακόλουθο ληστείας, επίθεσης ή βιαιοπραγίας κατά Σας ή των µελών της
Οικογένειάς Σας ή του υπηρετικού προσωπικού Σας, µε σκοπό την κλοπή.
•
Ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από τους κλέφτες, κατά τη διάρκεια
της κλοπής.
•
Ζηµιές που θα προκληθούν από κακόβουλη βλάβη του κλέφτη, δηλαδή Ζηµιές του κλέφτη που δεν
έχουν άµεση σχέση µε την κλοπή (π.χ. βανδαλισµοί).
•
Κλοπή πολύτιµων αντικειµένων που φυλάσσονται σε θυρίδα τράπεζας, έως €6.000 ανά συµβάν και
για όλη την Περίοδο Ασφάλισης
Τι δεν καλύπτεται:
•
Περιεχόµενα της Κατοικίας που βρίσκονται σε οποιοδήποτε ανοικτό χώρο ή αυλή ή κάτω από
υπόστεγο (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: έπιπλα κήπου, βεράντας κλπ.).
•
Κλοπή ή απόπειρα κλοπής από ή σε συνεννόηση µε οποιοδήποτε µέλος της Οικογένειάς Σας ή του
υπαλληλικού προσωπικού Σας ή ένοικό Σας.
•
Ζηµιά όταν η ασφαλισµένη Κατοικία έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα
µεγαλύτερο των 45 συνεχόµενων ηµερών, εκτός εάν Μας έχετε ειδοποιήσει και έχουµε συµφωνήσει
εγγράφως τη συνέχιση της κάλυψης.
•
Μυστηριώδης / ανεξήγητη εξαφάνιση.
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•

•
•
•

Κλοπή από θυρίδα τράπεζας για την οποία Εσείς δεν έχετε δυνατότητα να προσκοµίσετε νόµιµα
παραστατικά µίσθωσης της θυρίδας και παραστατικά αρµόδιας αστυνοµικής αρχής για την
ισχυριζόµενη κλοπή.
Κλοπή µε χρήση αντικλειδιού ή κλειδιών που έχουν χαθεί.
Κλοπή όταν δεν υπάρχουν εµφανή σηµάδια διάρρηξης του χώρου, είτε µε σκοπό την είσοδο σε
αυτόν είτε την έξοδο από αυτόν ή χωρίς ίχνη βίας.
Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

BICYCLE PROTECTION - Προστασία Ποδηλάτου
Τι καλύπτεται:
Κλοπή ποδηλάτου Σας ή µέλους της Οικογένειάς Σας, το οποίο φυλάσσεται σε κλειστό, ιδιωτικό,
κλειδωµένο χώρο µέχρι €500 ανά ποδήλατο και µέχρι €1.000 για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
Τι δεν καλύπτεται:
•
Κλοπή ή απόπειρα κλοπής από ή σε συνεννόηση µε οποιοδήποτε µέλος της Οικογένειάς Σας ή του
υπαλληλικού προσωπικού Σας ή ένοικό Σας.
•
Ζηµιά όταν η ασφαλισµένη Κατοικία έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα
µεγαλύτερο των 45 συνεχόµενων ηµερών, εκτός εάν Μας έχετε ειδοποιήσει και έχουµε συµφωνήσει
εγγράφως τη συνέχιση της κάλυψης.
•
Μυστηριώδης / ανεξήγητη εξαφάνιση.
•
Κλοπή µε χρήση αντικλειδιού ή κλειδιών που έχουν χαθεί.
•
Κλοπή όταν δεν υπάρχουν εµφανή σηµάδια διάρρηξης του χώρου, είτε µε σκοπό την είσοδο σε
αυτόν είτε την έξοδο από αυτόν ή χωρίς ίχνη βίας.
CARD PROTECTION - Προστασία Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας
Τι καλύπτεται:
Παράνοµη χρήση από τρίτο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που εκλάπη µέσα από την ασφαλισµένη
Κατοικία, µέχρι €250 ανά συµβάν και µέχρι €1.500 συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
Τι δεν καλύπτεται:
•
Κλοπή ή απόπειρα κλοπής από ή σε συνεννόηση µε οποιοδήποτε µέλος της Οικογένειάς Σας ή του
υπαλληλικού προσωπικού Σας ή ένοικό Σας.
•
Ζηµιά όταν η ασφαλισµένη Κατοικία έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα
µεγαλύτερο των 45 συνεχόµενων ηµερών, εκτός εάν Μας έχετε ειδοποιήσει και έχουµε συµφωνήσει
εγγράφως τη συνέχιση της κάλυψης.
•
Μυστηριώδης / ανεξήγητη εξαφάνιση.
•
Κλοπή µε χρήση αντικλειδιού ή κλειδιών που έχουν χαθεί.
•
Κλοπή όταν δεν υπάρχουν εµφανή σηµάδια διάρρηξης του χώρου, είτε µε σκοπό την είσοδο σε
αυτόν είτε την έξοδο από αυτόν ή χωρίς ίχνη βίας.
DOCUMENT PROTECTION - Προστασία Εγγράφων
Τι καλύπτεται:
Έξοδα επανέκδοσης ταυτότητας, διαβατηρίου, άδειας διπλώµατός Σας και/ή µέλους της Οικογένειάς
Σας, που εκλάπησαν µέσα από την ασφαλισµένη Κατοικία, µέχρι €300 ανά συµβάν και συνολικά για
όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
Τι δεν καλύπτεται:
•
Κλοπή ή απόπειρα κλοπής από ή σε συνεννόηση µε οποιοδήποτε µέλος της Οικογένειάς Σας ή του
υπαλληλικού προσωπικού Σας ή ένοικό Σας.
•
Ζηµιά όταν η ασφαλισµένη Κατοικία έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για διάστηµα
µεγαλύτερο των 45 συνεχόµενων ηµερών, εκτός εάν Μας έχετε ειδοποιήσει και έχουµε συµφωνήσει
εγγράφως τη συνέχιση της κάλυψης.
•
Μυστηριώδης / ανεξήγητη εξαφάνιση.
•
Κλοπή µε χρήση αντικλειδιού ή κλειδιών που έχουν χαθεί.
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•

Κλοπή όταν δεν υπάρχουν εµφανή σηµάδια διάρρηξης του χώρου, είτε µε σκοπό την είσοδο σε
αυτόν είτε την έξοδο από αυτόν ή χωρίς ίχνη βίας.

FEEL BETTER - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ή
ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Τι καλύπτεται:
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής από καλυπτόµενη αιτία ή Ληστείας στην ασφαλισµένη Κατοικία,
Εµείς θα Σας καταβάλουµε έως του ποσού των €500 συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης, για
έξοδα ψυχολόγου / παιδοψυχολόγου, που πιθανώς απαιτηθούν για την ψυχολογική στήριξή Σας,
καθώς και των µελών της Οικογένειάς Σας.
Τι δεν καλύπτεται:
Η κάλυψη δεν παρέχεται στην περίπτωση Ληστείας εάν δεν ισχύει η βασική κάλυψη κλοπής.
ΣΕΙΣΜΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ και/ή ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ
Τι καλύπτεται:
Ζηµιές στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο που προκαλούνται άµεσα από Σεισµό, Πυρκαγιά από Σεισµό
και/ή Κλονισµό συνεπεία Σεισµού µε την προϋπόθεση ότι Εσείς οφείλετε να λάβετε όλα τα
ενδεικνυόµενα και απαραίτητα µέτρα για να διατηρήσετε το Κτίριο στο οποίο βρίσκεται το
Περιεχόµενό Σας σε καλή κατάσταση και συντήρηση.
Τι δεν καλύπτεται:
Ζηµιές που προκλήθηκαν, προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα στο Κτίριο στο οποίο βρίσκεται
το Περιεχόµενό Σας:
•
Από προγενέστερες από αυτή την ασφάλιση καταπονήσεις και/ή Ζηµιές ή ζηµιέ Ζηµιές που δεν
έχουν επισκευαστεί ή έχουν επισκευαστεί µεν, αλλά όχι σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι σχετικοί
κανονισµοί.
•
Από την εγκατάσταση ή επιχωµάτωση τεχνητού εδάφους ή διάβρωση από νερά ακτών ή ποταµών.
•
Από εργασίες κατεδάφισης, επέκτασης, επισκευής µέρους ή όλου του Κτιρίου.
•
Από ανασκαφές και παρόµοιες εργασίες στο έδαφος στο οποίο βρίσκεται το Κτίριο.
•
Εφόσον το Κτίριο είναι κατασκευής πριν το 1960 -εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε Εµάςκαι/ή εάν η µελέτη και ανέγερση του Κτιρίου δεν έγινε σύµφωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό
που ίσχυε κατά το έτος κατασκευής του.
Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
ΚΑΘΙΖΗΣΗ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ και/ή ΥΨΩΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ
(Η κάλυψη αυτή ισχύει συνδυαστικά µε την κάλυψη του Σεισµού και εφόσον αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης)

Τι καλύπτεται:
Ζηµιά που θα προκληθεί στο ασφαλισµένο Περιεχόµενο από αιφνιδιαστική καθίζηση, κατολίσθηση ή
ύψωση της περιοχής του εδάφους στην οποία βρίσκεται το Κτίριο που στεγάζεται το Περιεχόµενο.
Τι δεν καλύπτεται:
Ζηµιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα στο Κτίριο στο οποίο
βρίσκεται το Περιεχόµενό Σας:
•
Από το φυσιολογικό κατακάθισµα των νέων κατασκευών λόγω του βάρους τους.
•
Από την εναπόθεση, κατακάθισµα, υποχώρηση, µετακίνηση ή επιχωµάτωση τεχνητού εδάφους.
•
Από διάβρωση ακτών ή όχθης ποταµών.
•
Από λανθασµένο σχεδιασµό ή ελαττωµατική κατασκευή του Κτιρίου ή χρήση ελαττωµατικών
υλικών.
•
Από φωτιά, φωτιά που εκδηλώνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (υπόγειο πυρ), έκρηξη ή
διαφυγή νερού από οποιαδήποτε δεξαµενή, εγκατάσταση ή σωλήνα του Κτιρίου.
•
Από προγενέστερες της παρούσας ασφάλισης, καταπονήσεις και/ή Ζηµιές στο Κτίριο.
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Επίσης δεν καλύπτονται Ζηµιές σε Περιεχόµενο εντός Κτιρίων:
•
Κατασκευής πριν το 1960 -εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε Εµάς- ή εντός κτισµάτων
κύριων και/ή βοηθητικών, χωρίς νόµιµη άδεια κατασκευής και/ή εάν η µελέτη και ανέγερση του
Κτιρίου δεν έγινε σύµφωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό που ίσχυε κατά το έτος κατασκευής του.
•
Τα οποία έχουν υποστεί Ζηµιά της οποίας η γενεσιουργός αιτία προσδιορίζεται χρονικά σε στιγµή
προγενέστερη της έναρξης ισχύος αυτής της ασφάλισης.
•
Που δεν έχουν επισκευαστεί ή έχουν επισκευασθεί µεν, αλλά όχι σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν οι
κανονισµοί.
•
Που έχουν υποστεί Ζηµιά λόγω µεταβολής των χαρακτηριστικών του εδάφους ή κατεδάφισης,
µετατροπής ή επισκευής του Κτιρίου που στεγάζεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
•
Που έχουν υποστεί Ζηµιά λόγω ανασκαφών ή εκσκαφών ή χωµατουργικών εργασιών σε οικόπεδο
επί της ευρύτερης περιοχής του εδάφους στο οποίο βρίσκεται το Κτίριο που στεγάζεται το
ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
•
Που οφείλονται σε έµµεση ή αποθετική Ζηµιά.
Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
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ΤΜΗΜΑ 3: ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τι καλύπτεται:
Καλύπτεται Ζηµιά ή απώλεια από καλυπτόµενους κινδύνους του Περιεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένης
και της κάλυψης της Κλοπής κατόπιν ∆ιάρρηξης και/ή Ληστείας (εφόσον έχει επιλεγεί η κάλυψη για το
υπόλοιπο Περιεχόµενο).
Ανώτατο Όριο Ευθύνης Μας: Το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης ανά περιστατικό και
συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.
Προϋποθέσεις Κάλυψης: Η κάλυψη, ισχύει µόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Έχετε δηλώσει και καταγράψει αναλυτικά σε ειδική έντυπη λίστα τα ασφαλισµένα κοσµήµατα και
Μας έχετε στείλει φωτογραφίες από ψηφιακή µηχανή.
• Υπάρχει πιστοποιητικό / εκτίµηση από εξειδικευµένο πρόσωπο ή φορέα ή παραστατικό αγοράς
τους. Σε αντίθετη περίπτωση και σε περίπτωση επέλευσης Ασφαλιστικού Κινδύνου, το ποσό της
Αποζηµίωσης θα είναι αντικείµενο έρευνας εκ µέρους των πραγµατογνωµόνων Μας.
• Τα ασφαλισµένα κοσµήµατα φυλάσσονται εντός πακτωµένου χρηµατοκιβωτίου µε συνδυασµό,
τοποθετηµένου σε µη εµφανές σηµείο εντός της ασφαλισµένης Κατοικίας.
• Η ασφαλισµένη Κατοικία διαθέτει πόρτα ασφαλείας, κουφώµατα ασφαλείας και σύστηµα
συναγερµού συνδεδεµένο µε το κέντρο λήψης σηµάτων εταιρίας φύλαξης, που καλύπτει επαρκώς
όλους τους χώρους.
Τι δεν καλύπτεται:
• Η κάλυψη της τυχαίας ζηµιάς.
• Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
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ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τι καλύπτεται:
Καλύπτεται ζηµιά που θα επέλθει από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισµό που
βρίσκεται εντός της ασφαλισµένης Κατοικίας,
Ανώτατο Όριο Ευθύνης Μας: έως € 10.000 ανά περιστατικό και συνολικά για όλη την Περίοδο
Ασφάλισης.
Η Αποζηµίωση αφορά:
• Σε Αξία Αντικατάστασης µε Καινούργιο, εφόσον έχει αγοραστεί µέχρι 5 χρόνια πριν από την
ηµεροµηνία επέλευσης της Ζηµιάς, η οποία ρητά δεν πρέπει να εµπίπτει στους όρους εγγύησης
του εξοπλισµού.
• Σε Τρέχουσα Πραγµατική Αξία, εφόσον έχει αγοραστεί σε ηµεροµηνία προγενέστερη των 5
χρόνων από την ηµεροµηνία επέλευσης της ζηµιάς, η οποία ρητά δεν πρέπει να εµπίπτει στους
όρους εγγύησης του εξοπλισµού.
• Σε αντίστοιχα Ασφαλισµένα Αντικείµενα από πλευράς δυναµικότητας, προδιαγραφών,
µεγέθους, προέλευσης, µάρκας, υφής.
Τι δεν καλύπτεται:
• Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
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ΤΜΗΜΑ 5: ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τι καλύπτεται:
Η νόµιµη ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σας, για το σύνολο των απαιτήσεων που τυχόν Εσείς ή µέλος της
Οικογένειάς Σας καταστεί νοµικά υπεύθυνο να πληρώσει για Σωµατικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζηµιές,
συµπεριλαµβανοµένης της Ηθικής Βλάβης και/ή Ψυχικής Οδύνης Τρίτων, οι οποίες οφείλονται σε:
•
λάθη και/ή παραλείψεις Σας, συµπεριλαµβανοµένων και των κατοικιδίων ιδιοκτησίας Σας,
•
καλυπτόµενο από το παρόν ασφαλιστήριο κίνδυνο,
•
που συνέβησαν και δηλώθηκαν εντός της διάρκειας του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Η κάλυψη περιλαµβάνει επίσης:
•
δαπάνες για τη δικαστική ή εξωδικαστική υποστήριξή Σας, τόκους, έξοδα πραγµατογνωµόνων,
•
έξοδα σε Τρίτους που υπέστησαν Σωµατικές Βλάβες,
•
άλλα αναγκαία έξοδα, που τυχόν πραγµατοποιήσατε µε τη συγκατάθεσή Μας για τη διερεύνηση,
εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζηµιωθέντα Τρίτου, από καλυπτόµενο συµβάν.
Η κάλυψη επεκτείνεται και για την ιδιότητά Σας ως:
A.
Ιδιοκτήτης και/ή Εκµισθωτής και/ή Μισθωτής της ασφαλισµένης Κατοικίας, αναφορικά µε την
Ευθύνη Σας σε Τρίτους ιδιοκτήτες (γείτονες), ενοικιαστές και κοινόχρηστους χώρους.
Ιδιώτης, αναφορικά µε την προσωπική Σας Ευθύνη, για κάθε ποσό για το οποίο είστε υπεύθυνος
να καταβάλετε ως Αποζηµίωση σε Τρίτους οπουδήποτε στον κόσµο και οφείλεται στην:
• ιδιωτική Σας ζωή και δραστηριότητα,
• µετακίνησή Σας,
• ερασιτεχνική συµµετοχή Σας σε αθλήµατα ή αθλητικές δραστηριότητες,
• κατοχή κατοικίδιων (γάτων, σκύλων και λοιπών ζώων που θεωρούνται παραδοσιακά ως
κατοικίδια)
Για τις περιπτώσεις Α και Β παραπάνω, ο ορισµός του Ασφαλισµένου θα περιλαµβάνει Εσάς και/ή
µέλος της Οικογένειάς Σας και/ή τυχόν συγκατοίκους Σας (κατά τη διάρκεια και µόνο της παραµονής
τους στην ασφαλισµένη Κατοικία) και/ή το Οικιακό Προσωπικό Σας και
B.

ως ∆ιαχειριστής της ασφαλισµένης Κατοικίας ή πολυκατοικίας, αναφορικά µε την ευθύνη Σας
έναντι τρίτων. Ως Ασφαλισµένος θεωρείται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης Κατοικίας
µε την ιδιότητά του ως ∆ιαχειριστής και/ή η εκάστοτε Επιτροπή ∆ιαχείρισης της Πολυκατοικίας.
∆εν περιλαµβάνονται οι εταιρίες που ασκούν επαγγελµατικά τη δραστηριότητα της ∆ιαχείρισης.
Ως Τρίτοι θα θεωρούνται οι γείτονες, επισκέπτες, περαστικοί, ενοικιαστές, λοιποί συνιδιοκτήτες, για
Ατυχήµατα από τη χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων / κοινόκτητων χώρων, που θα συµβούν
στους χώρους αυτούς συµπεριλαµβανοµένων και Ζηµιών από:
• Λειτουργία Ανελκυστήρων
• Πτώση Επιγραφών

Γ.

Επιπροσθέτως ισχύουν οι κάτωθι επεκτάσεις:
• Εργασίες συντήρησης και επισκευής προϋπολογισµού έως €25.000. Σε περίπτωση που οι
εργασίες εκτελούνται από υπεργολάβους, η κάλυψη έναντι Τρίτων ισχύει µετά την εξάντληση
των δικών τους ασφαλιστηρίων, αν και εφόσον υπάρχουν (για τις περιπτώσεις Α και Γ).
• Ζηµιές κατά τη φορτοεκφόρτωση (για τις περιπώσεις Α και Γ).
• Κάλυψη τροφικής δηλητηρίασης από την κατανάλωση τροφών και ποτών που Εσείς
διαθέσατε σε επισκέπτες Σας, που καταναλώθηκαν στην Ασφαλισµένη Κατοικία, µε την
προϋπόθεση ότι έχουν βλαφθεί τουλάχιστον τρία άτοµα και εφόσον η διάγνωση προέρχεται
από Νοσοκοµείο ή εντεταλµένο ιατρό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε λάβει όλες τις
απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή παροχής ποτών ή τροφών, που από τη φύση τους
θα ήταν ακατάλληλες για κατανάλωση (για την περίπτωση Α).
Η ασφαλιστική κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης παρέχεται έως του Ορίου Ευθύνης που αναγράφεται
στον Πίνακα Ασφάλισης.
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Tι δεν καλύπτεται:
Οι παρακάτω αναφερόµενες είναι οι Ειδικές Εξαιρέσεις για την κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης, σε περίπτωση
σύµπτωσης µε Γενική Εξαίρεση θα υπερισχύει η διατύπωση της Ειδικής Εξαίρεσης.

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Ατυχήµατα που θα προκληθούν από παράνοµη ή αξιόποινη πράξη ή κατά τη διάρκεια µέθης ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
Ατυχήµατα που θα προκληθούν από πρόθεση δική Σας είτε του ∆ικαιούχου του Ασφαλίσµατος ή
των µελών της Οικογένειάς Σας ή συγκατοίκων Σας ή του Οικιακού Προσωπικού Σας.
Ατυχήµατα ή Ζηµιές που θα προκληθούν από αυτοκίνητα, ποδήλατα, µοτοποδήλατα, κάθε είδους
άλλα οχήµατα, καθώς και κάθε είδους σκάφη θαλάσσης και αέρος, που είναι στην ιδιοκτησία Σας
κάτω από οποιαδήποτε σχέση ή χρησιµοποιούνται από Εσάς ή µέλη της Οικογένειάς Σας ή τους
προστηθέντες Σας.
Ατυχήµατα ή Ζηµιές που θα προκληθούν από περιστατικά ή καταστάσεις, οποιασδήποτε φύσης,
που συνέβησαν ή υπήρχαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και
Σας ήταν γνωστά (ή έπρεπε να γνωρίζετε λόγω της φύσης τους).
Κάθε µορφής ρύπανση και/ή µόλυνση, εκτός εάν πρόκειται για αιφνίδιο, συγκεκριµένο, απρόσµενο
και απρόβλεπτο Ατύχηµα το οποίο συµβαίνει εξ’ολοκλήρου σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή κατά
τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και δηλωθεί σε Εµάς έως και ένα µήνα µετά τη λήξη αυτής.
Ατυχήµατα ή Ζηµιές που συµβαίνουν άµεσα ή έµµεσα κατά την άσκηση οποιουδήποτε
επαγγέλµατος ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή απασχόλησής Σας, συµπεριλαµβανοµένων
Ζηµιών κατά την άσκηση της επαγγελµατικής Σας δραστηριότητας εντός του Κτιρίου.
Ατυχήµατα ή Ζηµιές που προκαλούνται από συµµετοχή σε στοιχήµατα, ράλλυ και επικίνδυνα χόµπι
ή σπορ και οποιαδήποτε επαγγελµατική συµµετοχή.
Ζηµιές σε αντικείµενα που δεν Σας ανήκουν, αλλά βρίσκονται στη φύλαξη, κατοχή ή ευθύνη Σας ή
µέλους της Οικογένειάς Σας ή συγκατοίκου Σας ή µέλους του Οικιακού Προσωπικού Σας.
Φυσικά φαινόµενα που συνιστούν ανωτέρα βία οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά: σεισµός,
υποχώρηση ή διάβρωση εδάφους, κατολίσθηση/καθίζηση, ύψωση εδάφους, πληµµύρα, θύελλα,
καταιγίδα, τροµοκρατικές ενέργεις κλπ.
Ατυχήµατα ή Ζηµιές στα ίδια τα µεταφερόµενα αντικείµενα.
Σωµατική Βλάβη που προκαλείται άµεσα η έµµεσα από οποιαδήποτε µεταδιδόµενη ασθένεια.
Ατυχήµατα ή Ζηµιές που θα προκληθούν από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών
συντήρησης ή επισκευής υπαρχουσών, καθώς και ανέγερσης νέων οικοδοµικών εγκαταστάσεων
(εκτός εάν έχει ειδικά συµφωνηθεί διαφορετικά).
Ζηµιές που θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις παροχών των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (∆ΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ κλπ.).
Ατυχήµατα ή Ζηµιές που θα προκληθούν από τη λειτουργία, εγκατάσταση, τοποθέτηση κεραιών.
Ατυχήµατα ή Ζηµιές που θα προκληθούν από αίτια για τα οποία είστε υποχρεωµένος από το Νόµο
να καλύπτετε από άλλες ασφαλίσεις ή οφείλονται σε µη τήρηση διατάξεων, νόµων, κανονισµών,
που σχετίζονται µε την ασφάλεια του κοινού.
Οποιοσδήποτε συµβιβασµός ή αναγνώριση ευθύνης Σας χωρίς προηγούµενη συγκατάθεσή Μας.
Ατυχήµατα ή Ζηµιές που θα προκληθούν από Θραύση Σωληνώσεων συµπεριλαµβανοµένης και της
αποχέτευσης (εκτός εάν περιλαµβάνεται στους καλυπτόµενους κινδύνους του Ασφαλιστηρίου
Σας).
Ατυχήµατα ή Ζηµιές που θα προκληθούν από αποχέτευση σε κτίρια ηλικίας κατασκευής άνω των
25 ετών, εκτός εάν οι σωληνώσεις αποχέτευσης έχουν αντικατασταθεί εντός της τελευταίας
εικοσιπενταετίας πριν από την επέλευση της Ζηµιάς (εφόσον περιλαµβάνεται στους καλυπτόµενους
κινδύνους του Ασφαλιστηρίου Σας).
Ζηµιές που οφείλονται στη µη τήρηση οποιασδήποτε συµβατικής Σας υποχρέωσης, εκτός από τις
περιπτώσεις όπου φέρετε ευθύνη ανεξάρτητα από την ύπαρξη συµβατικών δεσµεύσεων.
Αποθετικές Ζηµιές, καθαρώς οικονοµικές ζηµιές για τη χρηµατική ικανοποίηση ηθικής βλάβης, η
οποία δεν είναι αποτέλεσµα καλυπτόµενης Υλικής Ζηµιάς ή Σωµατικής Βλάβης / θανάτου Τρίτου.
Ζηµιές που θα προκληθούν από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήµιση (απλή ή
συκοφαντική), προσβολή προσωπικότητας ή ονόµατος, παραβίαση ιδιωτικής ζωής ή δικαιώµατος
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Κάθε µορφής χρηµατικά πρόστιµα, ποινές ή αποζηµιώσεις για το σκοπό του παραδειγµατισµού ή
τιµωρίας.
Ευθύνη από εργασίες απεντόµωσης και µυοκτονίaς.
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•

•
•

Ζηµιές που θα προκληθούν από την παραγωγή, επεξεργασία, µεταφορά, αποθήκευση ή χρήση
αµιάντου ή διοξειδίου του πυριτίου ή προϊόντων που περιέχουν αµίαντο ή διοξείδιο του πυριτίου ή
την οποιαδήποτε πράξη ή κατάσταση που σχετίζεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε µύκητες, µούχλα,
σπόρια ή µυκοτοξίνες κάθε είδους.
Ζηµιές σε σοδειές, δάση, καλλιεργηµένες εκτάσεις και αρχαιολογικά ευρήµατα.
Το ποσό της Απαλλαγής που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
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ΤΜΗΜΑ 6: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τι καλύπτεται:
Το Ατύχηµα που θα συµβεί µέσα στην ασφαλισµένη Κατοικία Σας, το οποίo θα προκαλέσει σε Εσάς ή
σε µέλος της Οικογένειάς Σας ένα από τα παρακάτω:
Α) ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, το οποίo θα προκαλέσει απώλεια ζωής, µέσα σε ένα έτος από την
ηµεροµηνία του Ατυχήµατος. Εµείς θα καταβάλλουµε στους ∆ικαιούχους -ή αν δεν υπάρχουν στους
νόµιµους κληρονόµους- Αποζηµίωση έως του ορίου Ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα
Ασφάλισης.
Η παρούσα ασφάλιση θεωρείται άκυρη και σα να µην έγινε ποτέ ως προς τον ή τους οποιουσδήποτε
∆ικαιούχους, οι οποίοι από πρόθεση θα συντελέσουν µε οποιοδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα στην
επέλευση του παραπάνω Ατυχήµατος. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιώµατα των ανωτέρω
ενδιαφεροµένων εκπίπτουν υπέρ Μας.
Β) ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ χωρίς πιθανότητα βελτίωσης, που θα επιφέρει
ανικανότητα προς εργασία, µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία του
Ατυχήµατος και θα οφείλεται αποκλειστικά και µόνο σε αυτό. Εµείς θα καταβάλλουµε σε Εσάς
Αποζηµίωση έως του ορίου Ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
Η ανικανότητα θεωρείται µόνιµη και ολική, µόνον εφόσον αυτή προκαλεί εφεξής ολοσχερή αδυναµία σε
Εσάς ή σε µέλος της οικογένειας σας για εξάσκηση εργασίας.
Η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα προσδιορίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Ολική και Μόνιµη απώλεια χρήσης δύο άκρων, δύο οφθαλµών ή ενός άκρου και ενός οφθαλµού, ή
ενός οφθαλµού ή ενός άκρου στην περίπτωση που η εν λόγω απώλεια κριθεί ότι Σας έχει καταστήσει
Μόνιµα Ολικά ανίκανο προς εργασία.
•
Απώλεια χρήσης χεριού θεωρείται η απώλεια χρήσης τουλάχιστον από το ύψος του καρπού ή
πάνω από αυτόν και περιλαµβάνει την ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της χρήσης του χεριού ή
βραχίονα.
•
Απώλεια χρήσης ποδιού θεωρείται η απώλεια χρήσης του, τουλάχιστον από το ύψος του
αστραγάλου ή πάνω από αυτόν και περιλαµβάνει την ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της
χρήσης του ποδιού.
•
Απώλεια χρήσης οφθαλµού θεωρείται η ολική τύφλωση.
•
Μόνιµη και Ολική παράλυση ή εγκεφαλική βλάβη, δηλαδή µόνιµη και ολική έκπτωση των
πνευµατικών λειτουργιών ή αισθητικοκινητική τετραπληγία.
•
Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου επιβεβαιώνεται Μόνιµη Ολική Ανικανότητα.
Γ) ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ σε περίπτωση εισαγωγής στο Νοσοκοµείο,
Εµείς θα Σας καταβάλουµε έως του Ορίου Ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και
συγκεκριµένα για: δωµάτιο και τροφή, αµοιβές ιατρών (χειρουργού, αναισθησιολόγου κλπ.) χειρουργείο,
φάρµακα, µικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, αµοιβές νοσοκόµων,
µεταφορά µε ασθενοφόρο στο νοσοκοµείο, µεταγγίσεις αίµατος, απλούς ή γύψινους επιδέσµους,
νάρθηκες και έξοδα φυσικοθεραπείας.
Τα καταβαλλόµενα έξοδα αποζηµιώνονται µε την προσκόµιση επίσηµων πρωτοτύπων παραστατικών
για κάθε περιστατικό. Σε περίπτωση που Εσείς εισπράξετε τα ιατροφαρµακευτικά έξοδα από άλλη
ασφάλιση, τότε Εµείς θα καταβάλουµε τη διαφορά µεταξύ του ποσού που εισπράχθηκε και του
συνολικού κόστους των ιατροφαρµακευτικών εξόδων που έγιναν, µέχρι του ποσού που προβλέπεται
από τη συγκεκριµένη παροχή.
∆) FEEL SECURE - ΕΞΟ∆Α ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, Εµείς θα σας αποζηµιώσουµε έως του ορίου Ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα
Ασφάλισης, για τα έξοδα της αναγκαίας εργονοµικής προσαρµογής της κατοικίας Σας στις ανάγκες
του παθόντος. Η Αποζηµίωση θα δοθεί αµέσως µόλις Μας αποστείλετε τα πρωτότυπα παραστατικά
εξόδων.
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Tι δεν καλύπτεται:
•
Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή εκούσιος αυτοτραυµατισµός.
•
Βλάβες της υγείας από θεραπευτικά µέτρα ή επεµβάσεις, που επιχειρούνται είτε από Εσάς είτε από
τρίτο πρόσωπο, εφόσον τα θεραπευτικά αυτά µέτρα ή οι επεµβάσεις δεν επιβάλλονται για το
Ατύχηµα που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
•
Προϋπάρχουσες καταστάσεις, αναπηρίες, σωµατικές ή διανοητικές βλάβες, ασθένειες, καθώς και
τυχόν επιπλοκές τους, που προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης της κάλυψης και ήταν γνωστές.
∆ε θεωρείται προϋπάρχουσα κατάσταση οποιαδήποτε Σωµατική Βλάβη, αναπηρία ή ασθένεια για
την οποία δεν έχει γίνει θεραπεία ή δε συστήθηκε θεραπευτική αγωγή κατά τη χρονική περίοδο των
προηγούµενων της ασφάλισης 3 ετών. Στις περιπτώσεις αναπηριών ή φυσικών ελαττωµάτων που
προϋπήρχαν, η Αποζηµίωση για µόνιµη ανικανότητα καταβάλλεται µόνο για τις άµεσες συνέπειες
που προκαλούνται από το Ατύχηµα, σα να είχε προσβληθεί άτοµο σωµατικά ακέραιο, χωρίς να
ληφθεί υπόψη η επιδείνωση των βλαβών που προέρχονται από τις καταστάσεις που προϋπήρχαν.
•
Ατυχήµατα που συµβαίνουν σε άτοµα µε διαγνωσµένη νεύρωση, ψυχονεύρωση, ψυχοπάθεια,
ψύχωση, διανοητικές ασθένειες και πνευµατικές διαταραχές εν γένει, αποπληξία, επιληψία,
παράλυση, τροµώδες παραλήρηµα, τύφλωση, κώφωση ή εν γένει άλλη σοβαρή και χρόνια
αναπηρία ή πάθηση.
•
Ατυχήµατα που συµβαίνουν όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών,
αλκοολούχων ποτών (µέθη) ή παραισθησιογόνων ψυχοφαρµάκων. Ως µέθη ορίζεται η επίδραση
αλκοόλ σε ποσοστό 0,50 γραµµάρια ανά λίτρο αίµατος.
•
Αισθητικές ή πλαστικές επεµβάσεις ή θεραπείες, εκτός εάν αυτές είναι αναγκαίες για την
αποκατάσταση τραυµατικής βλάβης από Ατύχηµα που συνέβη κατά το χρόνο που η ασφάλιση
βρισκόταν σε ισχύ.
•
Πειραµατικές θεραπείες ή θεραπείες µε µη εγκεκριµένα από τον ΕΟΦ φάρµακα ή µεθόδους ή που
έχουν τεθεί σε κυκλοφορία λιγότερο από 6 µήνες από την έναρξη της ασφάλισης.
•
Εµβολιασµοί κάθε είδους.
•
∆ε θεωρούνται Ατύχηµα οι κήλες, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις των
οστών, θλάση ινών και εξαρθρώσεις που οφείλονται σε υπερβολική προσπάθεια η οποία γίνεται µε
τη θέλησή Σας.

Cromar Insurance Brokers, Lloyd΄s Coverholder
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Secure Home
Έκδοση 1.0 - 2015

σελ. 45

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ασφάλιση αυτή δε θα Σας καλύψει απώλεια ή Ζηµιά, που έχει προξενηθεί, άµεσα ή έµµεσα από
κάποια ή ως συνέχεια, µίας ή περισσότερων από τις παρακάτω αιτίες, εκτός εάν αυτό συµφωνηθεί
ρητά µέσω ειδικού όρου ή συµφωνίας στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. ∆ιευκρινίζεται ότι οι εξαιρέσεις
ισχύουν τόσο για τις βασικές καλύψεις του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, όσο και για τις επεκτάσεις
καλύψεων και τις προαιρετικές καλύψεις.
1. Πόλεµο (πολεµικές πράξεις), εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που
µοιάζουν πολεµικές ή εµφυλίου πολέµου, εµφύλιο πόλεµο (είτε κηρύχθηκε επίσηµα είτε όχι), Ζηµιές
ως συνέπεια διαταγής δηµόσιας αρχής, πολιτικοί κίνδυνοι όπως ενδεικτικά επανάσταση,
πραξικόπηµα, κίνηµα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντίσταση εναντίον των αρχών,
σφετερισµός εξουσίας ή στρατιωτική εξουσία, στρατιωτικός νόµος ή κατάσταση πολιορκίας (είτε
κηρύχθηκε επίσηµα είτε όχι), δήµευση, κατάσχεση, κρατικοποίηση, απαλλοτρίωση, επίταξη,
καταστροφή λόγω καραντίνας ή τελωνειακών κανονισµών και παρόµοιες εκδηλώσεις εν γένει.
Επίσης, οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των
ανωτέρω γεγονότων ή καταστάσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης, αγωγής, δίκης ή
άλλης διαδικασίας όπου Εµείς ισχυριζόµαστε ότι εξαιτίας της παρούσας εξαίρεσης κάποια Ζηµιά δεν
καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω Ζηµιά
καλύπτεται, θα το έχετε Εσείς.
2. Ζηµιά που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ανώµαλων καταστάσεων εν γένει (φυσικών ή άλλων)
και προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοιες ανώµαλες καταστάσεις, εκτός του τµήµατος ή συνόλου
της Ζηµιάς που θα προέλθει από καλυπτόµενο κίνδυνο, για τον οποίο Εσείς θα αποδείξετε ότι θα
συνέβαινε ανεξάρτητα από την ύπαρξη των εν λόγω ανώµαλων καταστάσεων.
3. Ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεµοστρόβιλο, κυκλώνα, τσουνάµι (tsunami) ή άλλη βίαιη
ατµοσφαιρική / γεωλογική διαταραχή και οποιαδήποτε συνέπεια αυτών των φαινοµένων όπως π.χ.
πυρκαγιά.
4. Βιολογικά και/ή χηµικά και/ή πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες
ακτινοβολίες, ραδιενεργό και πάσης φύσεως µόλυνση, τοξικές συνέπειες από οποιοδήποτε πυρηνικό
υλικό και οποιαδήποτε πυρηνικά απορρίµµατα ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού υλικού,
εκτόξευση/ρίψη βληµάτων/πυραύλων πάσης φύσεως ή οποιαδήποτε συνέπεια ή επακόλουθο των
παραπάνω. Καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναµη εξέλιξη και διεργασία πυρηνικής διάσπασης.
5. Αµίαντο, δηλαδή Ζηµιά ή ισχυριζόµενη Ζηµιά άµεσα ή έµµεσα προκαλούµενη ή συσχετιζόµενη µε
την παρουσία αµίαντου ή υλικών που περιέχουν αµίαντο, ανεξάρτητα από τη µορφή ή την
ποσότητά του.
6. Ηθεληµένη πράξη και/ή βαριά αµέλεια ή δόλο ή απιστία ή ανέντιµες ή εγκληµατικές πράξεις εν γένει
ή παράλειψη µε πρόθεση και υπεξαίρεση ή παράνοµη απόσπαση καλυπτόµενου αντικειµένου από
Εσάς, είτε µε την ιδιότητά Σας ως Ασφαλισµένος ή ∆ικαιούχος της Αποζηµίωσης (αν είστε
διαφορετικά πρόσωπα) ή των προσώπων που συνοικούν µαζί Σας ή των νοµίµων αντιπροσώπων
Σας ή των προστηθέντων Σας ή των Τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη
των Ασφαλισµένων Αντικειµένων.
7. Για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική Ζηµιά υπό οποιαδήποτε µορφή, έστω και αν είναι επακόλουθο
της επέλευσης Ασφαλιστικού Κινδύνου, όπως ενδεικτικά τις Ζηµιές από την αδυναµία µίσθωσης,
άλλης διάθεσης, καθώς και από τη στέρηση γενικά της χρήσης των πραγµάτων που επηρεάστηκαν
από καλυπτόµενο κίνδυνο, για τις Ζηµιές από την αδυναµία εκµετάλλευσής τους, από άµεση ή
έµµεση βλάβη, στέρηση προσόδων, κέρδους και εν γένει για οποιαδήποτε άλλη µη Υλική Ζηµιά.
8. Ηχητική έκρηξη, κύµατα ήχου δηµιουργούµενα από εναέρια µέσα και αεροσκάφη, που µεταδίδονται
µε την ταχύτητα του ήχου ή υπερηχητική ταχύτητα.
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9. Μυστηριώδης ή ανεξήγητη εξαφάνιση, όπως ενδεικτικά κλοπή χωρίς ίχνη βίας ή παραβίασης ή
διάρρηξης κλπ. (π.χ. µε χρήση αντικλειδιού).
10. Εσφαλµένο ή ελαττωµατικό σχεδιασµό, ελαττωµατική κατασκευή των Ασφαλισµένων
Αντικειµένων, χρησιµοποίηση ελαττωµατικών υλικών, εγγενές ή άλλο ελάττωµα, που υπάρχει µέσα
σε αυτά.
11. Φυσιολογική φθορά του χρόνου, παλαιότητα, πληµµελή συντήρηση ή κακοτεχνία,
σταδιακή/βαθµιαία αλλοίωση/επιδείνωση από οποιαδήποτε αιτία (περιλαµβάνονται διάβρωση,
µούχλα, πάσης φύσεως µόλυνση ή ρύπανση, σκουριά, απώλεια βάρους, αποχρωµατισµός, µεταβολές
θερµοκρασίας, υγρασία, ξηρασία, ζύµωση).
12. Ηλεκτρονικούς κινδύνους, δυσλειτουργία των συστηµάτων, µετάδοση-µεταφορά ιών, απώλεια,
µεταβολή, µετατροπή ή βλάβη ή µείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιµότητας ή λειτουργίας
συστήµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών, µηχανογραφικού εξοπλισµού (hardware), προγράµµατος
λογισµικού (software), δεδοµένων, συστήµατος αποθήκευσης πληροφοριών, µικροεπεξεργαστή,
ενσωµατωµένου ή ολοκληρωµένου κυκλώµατος ή παρόµοιας συσκευής, η οποία βρίσκεται µέσα σε
εξοπλισµό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση ή από αµέλεια
µετάδοση / µεταφορά (µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το
οποίο περιλαµβάνει κακόβουλη και/ή ζηµιογόνο εντολή προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων
πάσης φύσεως “ιών”, οι οποίοι αποτελούν το αίτιο της απώλειας.
13. Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα εξαιτίας εργασιών ανέγερσης, κατεδάφισης, ανακαίνισης,
ανακατασκευής, διακόσµησης, συντήρησης, επισκευής και εν γένει µετατροπών, εκτός του
προβλεπόµενου προϋπολογισµού εργασιών.
14. Οποιαδήποτε µορφή µόλυνσης ή διαφυγής ρύπων και µόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων,
ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος, καθώς και από βιολογικές, µολυντικές ή
ρυπαντικές ουσίες, δηλαδή οποιεσδήποτε ουσίες στερεές, υγρές, αέριες ή θερµικά ερεθιστικές, οι
οποίες µετά την έκκλησή τους απειλούν ή προσβάλλουν την ανθρώπινη υγεία ή ευεξία ή προκαλούν
ή απειλούν να προκαλέσουν Ζηµιά ή απώλεια εµπορικής Αξίας ή χρήσης στα Ασφαλισµένα -µε το
παρόν- Αντικείµενα, συµπεριλαµβανοµένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) των βακτηριδίων,
µυκήτων, ιών ή άλλων επικίνδυνων βιολογικών ουσιών.
15. Από χρήση εύφλεκτων υλικών, εκρηκτικών ή εµπρηστικών υλών ή άλλων οµοειδών επικίνδυνων
υλών.
16. Προϋπάρχουσες Ζηµιές, ανεξάρτητα αν ήταν ή όχι γνωστές σε Εσάς, ελαττώµατα, περιστατικά ή
καταστάσεις οποιασδήποτε φύσης, τα οποία γνωρίζατε ή οφείλατε να γνωρίζετε.
17. Περιουσιακά στοιχεία υπό µεταφορά εκτός των εγκαταστάσεων.
18. Το ποσό της προβλεπόµενης Απαλλαγής.
19. Οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη δεν αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή σε ειδικό όρο ή
ειδική συµφωνία στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
20. Ειδικός όρος εξαίρεσης κάλυψης λόγω περιορισµών ή κυρώσεων (Sanction Clause).
Συµφωνείται ρητά ότι οι Ασφαλιστές δε θα παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη και σε κάθε περίπτωση
δε θα προβούν σε καταβολή Αποζηµίωσης ή παροχής οποιασδήποτε µορφής, σε περίπτωση και
στο βαθµό που η παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης ή της ασφαλιστικής Αποζηµίωσης ή της
παροχής εκθέτει ή είναι πιθανό να εκθέσει τους Ασφαλιστές σε οποιασδήποτε µορφής κύρωση,
απαγόρευση ή περιορισµό, που έχουν επιβληθεί από αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών ή εν γένει
Εµπορικούς ή Οικονοµικούς περιορισµούς ή Νόµους ή Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Ηνωµένου Βασιλείου ή των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. LMA3100 (15.09.2010)
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σελ. 47

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Απώλειες ή Ζηµιές που θα συµβούν άµεσα ή έµµεσα στα παρακάτω αντικείµενα, εξαιρούνται από την
παρούσα ασφάλιση για όλες τις καλύψεις και τυχόν επεκτάσεις καλύψεων του Ασφαλιστηρίου
Συµβολαίου, εκτός εάν -κατά περίπτωση- αναφέρεται ρητά η κάλυψή τους, σύµφωνα πάντα µε τους
σχετικούς όρους, τη βάση προσδιορισµού του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου τους -όπου υφίσταται- και
έως των Ασφαλισµένων Ποσών / Ορίων Ευθύνης που αναφέρονται κατά περίπτωση.
1. Αντικείµενα που φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις τρίτων και εν γένει αντικείµενα που δε βρίσκονται
υπό τη φροντίδα, επιµέλεια και έλεγχό Σας, καθώς και αντικείµενα που ανήκουν σε ενοικιαστές ή
συνοίκους και/ή που Σας έχουν δοθεί για φύλαξη ή Σας τα έχουν εµπιστευθεί υπό οποιαδήποτε
µορφή και για οποιαδήποτε χρήση ή για τα οποία Εσείς είστε υπεύθυνος από το Νόµο, βάσει
συµβολαίου χρηµατοδοτικής µίσθωσης και/ή συµβολαίου συντήρησης, εκτός εάν συµφωνηθεί
διαφορετικά.
2. Αντικείµενα από ασήµι, χρυσό, ράβδους/πλάκες από χρυσό, άργυρο ή από οποιοδήποτε άλλο
πολύτιµο ή ηµιπολύτιµο µέταλλο, πολύτιµους ή ηµιπολύτιµους λίθους, κοσµήµατα, ρολόγια, µετρητά
/ Χρήµατα, νοµίσµατα παντός είδους (µεταλλικά, χαρτονοµίσµατα, αρχαία, εκτός κυκλοφορίας και
λοιπά συναφή).
Επίσης εξαιρούνται αξιόγραφα πάσης φύσεως και ονοµασίας,
συµπεριλαµβανοµένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- συµφωνητικά, συµβάσεις, λαχεία, λαχνοί,
δελτία ΠΡΟ-ΠΟ και τυχερών παιχνιδιών και παρόµοια, υποσχετικά έγγραφα κάθε είδους µε τα
οποία έχει συσταθεί ή αποδεικνύεται µία έννοµη σχέση, µετοχές, πιστωτικές κάρτες, ένσηµα,
χαρτόσηµα, συναλλαγµατικές, τραπεζογραµµάτια, κάθε είδους χρεόγραφα και αξιόγραφα,
πιστωτικοί τίτλοι, οµόλογα, οµολογίες, µετοχές και λοιπά συναφή.
3. Προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξωτερικοί φορείς πληροφοριών καλύπτονται µόνο
έως την υλική Αξία αυτών και όχι ως προς το κόστος παραγωγής, καταχώρησης, αναπαραγωγής
και την Αξία των περιεχοµένων σε αυτά πληροφοριών.
4. Γραµµατόσηµα, συλλογές γραµµατοσήµων ή άλλων αντικειµένων, σχεδιαγράµµατα, σχέδια,
πρωτότυπα κάθε τύπου, µήτρες, καλούπια, κάθε είδους χειρόγραφα και αντίγραφα, σπάνια βιβλία,
λογιστικά φορολογικά βιβλία και στοιχεία, ένσηµα οποιασδήποτε φύσεως, σκοπού και χρήσης,
µετάλλια, κύπελλα αγώνων και παντός είδους σπάνια αντικείµενα και συλλογές ή κειµήλια εν γένει
κλπ. παρόµοια.
5. Οχήµατα µε άδεια κυκλοφορίας χερσαία ή θαλάσσια, ρυµουλκούµενα οχήµατα, οχήµατα σε ράγες µε
κινητήρα, θαλάσσια σκάφη, αεροσκάφη, αντικείµενα στο νερό.
6. Απώλεια νερού ή καύσιµων υλών εξαιτίας επέλευσης Ασφαλιστικού Κινδύνου.
7. Εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικές ή εµπρηστικές ύλες.
8. Ζώντα ζώα και οργανισµοί, δέντρα, φυτά και κάθε είδους βλάστηση µέσα και έξω από την
ασφαλισµένη Κατοικία, αγροτεµάχια, οικόπεδα κλπ.
9. Κτίρια κενά ή κτίρια που δε συντηρούνται.
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σελ. 48

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ενηµερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
∆ήλωση Εναντίωσης
Ενηµερωτικό Έντυπο Υποβολής Παραπόνου
Έντυπο Ακύρωσης Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου
Έντυπο Εντολής Έκδοσης Πρόσθετης Μεταβολής Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου
Έντυπο Αναγγελίας Ζηµίας
∆ήλωση Παραλαβής
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σελ. 49

Αποστολή µε Συστηµένη Επιστολή και Απόδειξη Παραλαβής

Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε.
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 42
T.K. 15124
ΜΑΡΟΥΣΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παρ. 5 Ν. 2496/97) - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ (Α)
Η παρούσα ισχύει µόνο και εφόσον υποβληθεί εντός µηνός από την παράδοση του
Ασφαλιστηρίου. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας η παρούσα δήλωση δε θα έχει
καµία απολύτως ισχύ.
Σας δηλώνω την εναντίωσή µου προς το περιεχόµενο του υπ’αριθµ............................................................................
Ασφαλιστηρίου που µου παραδώσατε, διότι το περιεχόµενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για
ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σηµεία:
1.
2.
3.

Κατόπιν τούτου, η µεταξύ µας σύµβαση είναι άκυρη εξαρχής ως µηδέποτε γενόµενη και ουδεµία ισχύ
έχει το πιο πάνω Ασφαλιστήριο που µου παραδώσατε.

Ηµεροµηνία
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Ο δηλών (Υπογραφή)

σελ. 50

Αποστολή µε Συστηµένη Επιστολή και Απόδειξη Παραλαβής

Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε.
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 42
T.K.15124
ΜΑΡΟΥΣΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παρ. 5 Ν. 2496/97) - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ (Β)
Η παρούσα ισχύει µόνο και εφ’ όσον υποβληθεί εντός 14 ηµερών από την παράδοση του
ασφαλιστηρίου. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας, η παρούσα δήλωση δε θα έχει
καµία απολύτως ισχύ.
Σας δηλώνω την εναντίωσή µου ως προς τη σύναψη της µεταξύ µας ασφάλισης δυνάµει του υπ’αριθµ.
Ασφαλιστηρίου που µου παραδώσατε διότι:
1. ∆εν παρέλαβα έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση H
του Ν.∆. 400/70.
2. Το Ασφαλιστήριο που παρέλαβα µου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.
Κατόπιν τούτου, η µεταξύ µας σύµβαση είναι άκυρη εξαρχής ως µηδέποτε γενόµενη και ουδεµία ισχύ
έχει το πιο πάνω Ασφαλιστήριο που µου παραδώσατε.

Ηµεροµηνία

Cromar Insurance Brokers, Lloyd΄s Coverholder
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Secure Home
Έκδοση 1.0 - 2015

Ο δηλών (Υπογραφή)_____________

σελ. 51

Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε.
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 42
T.K. 15124
ΜΑΡΟΥΣΙ

Email: complaints@cromar.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ
Ασφαλισµένος

Ονοµατεπώνυµο

∆ιεύθυνση

Τηλέφωνο

Υπογραφή &
Ηµεροµηνία

...........................................
........./…….../………..........
Yπογραφή Πελάτη ή υπαλλήλου της Εταιρίας

Ο πελάτης παραπονέθηκε: α) γραπτά β) προφορικά γ) ______________________________________

Υπάλληλος που παρέλαβε το έντυπο: ___________________________________________________________

Υπάλληλος που διερεύνησε το θέµα: ____________________________________________________________

Ηµεροµηνία: _____________________________________________________________________________________

Συµπέρασµα:__________ __________________________________________________________________________
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σελ. 52

Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε.
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 42
T.K. 15124
ΜΑΡΟΥΣΙ
Ηµεροµηνία:……………………………

ΑΙΤΗΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Ασφαλισµένος

Αρ. Ασφαλιστηρίου - Κλάδος

∆ιεύθυνση

Τηλέφωνο

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος ………………………………………………………………………………………………………….........................
ως εκπρόσωπος της εταιρίας που ασφαλίζεται µε το παραπάνω Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, µε την
επωνυµία ………………………………………………………………………………………… (συµπληρώνεται µόνο για εταιρίες)
∆ηλώνω ότι επιθυµώ τη διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης και την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου µε
τον παραπάνω αναγραφόµενο αριθµό από την ηµεροµηνία …………………………
Ονοµατεπώνυµο

Θέση στην Εταιρία

Υπογραφή

Σφραγίδα Εταιρίας

Η συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη

Αιτιολογία Ακύρωσης

Ονοµατεπώνυµο ∆ιαµεσολαβούντα & Υπογραφή

Σφραγίδα ∆ιαµεσολαβούντα

……………………………...................................................................

…………………………….....................
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σελ. 53

Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε.
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 42
T.K. 15124
ΜΑΡΟΥΣΙ
Ηµεροµηνία:……………………………

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ασφαλισµένος

Αρ. Ασφαλιστηρίου - Κλάδος

∆ιεύθυνση

Τηλέφωνο

Έναρξη Μεταβολής:

Λήξη Μεταβολής:

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος ………………………………………………………………………………………………………….........................
ως εκπρόσωπος της εταιρίας που ασφαλίζεται µε το παραπάνω Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, µε την
επωνυµία ………………………………………………………………………………………… (συµπληρώνεται µόνο για εταιρίες)

Αιτιολογία

Ονοµατεπώνυµο

Θέση στην Εταιρία

Υπογραφή

Σφραγίδα Εταιρίας

Η συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη
Ονοµατεπώνυµο ∆ιαµεσολαβούντα & Υπογραφή

Σφραγίδα ∆ιαµεσολαβούντα

……………………………...................................................................

…………………………….....................
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σελ. 54

Προς την ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε.
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 42
T.K. 15124
ΜΑΡΟΥΣΙ

Email: claims@cromar.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
Ηµεροµηνία

Ασφαλισµένος

Αριθµός Συµβολαίου

Κλάδος/Πρόγραµµα

Ηµεροµηνία Ζηµιάς

Αίτια Ζηµίας
Είδος Ζηµιάς/ιών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ονοµατεπώνυµο

:

Τηλέφωνο

:

Fax

:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

:

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
1. Μην προβαίνετε σε αποκατάσταση της ζηµίας πριν γίνει αυτοψία από τον Πραγµατογνώµονα της
Εταιρίας µας ή τουλάχιστον συνεννοηθείτε µαζί του ή µε υπεύθυνο της Εταιρίας για σχετικές
οδηγίες.
2. Τα ζηµιωθέντα υλικά απαραίτητα θα παρακρατούνται, µέχρι ο Πραγµατογνώµονας ή υπεύθυνος
της Εταιρίας εγκρίνουν την αποµάκρυνσή τους.
3. Όταν διαπραγµατεύεστε µε ειδικούς για την αποκατάσταση των ζηµιών σας, να µην αποκαλύπτετε
ότι θα καλυφθείτε ασφαλιστικά, διότι οι προσφορές υπερτιµολογούνται και προκύπτουν διαφορές
µε την εκτίµηση του Πραγµατογνώµονα.
Υπογραφή & Ηµεροµηνία
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∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Σας δηλώνω ότι παρέλαβα το υπ’αριθµ, ________________ Ασφαλιστήριο µε συνηµµένους τους Γενικούς και
Ειδικούς Όρους, τα υποδείγµατα ∆ηλώσεων Εναντίωσης που αναφέρονται σε αυτό, το Ενηµερωτικό
Έντυπο Πληροφοριών καθώς και το Έντυπο Υποβολής Παραπόνων.
1.

2.
3.

Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι όσα στοιχεία δήλωσα µε την Πρόταση Ασφάλισης στην Εταιρία
προορίζονται αποκλειστικά για την κατάρτηση της ασφαλιστικής σύµβασης που ζητήθηκε και θα
τηρούνται από την Εταιρία µε βάση το Ν.2472/97 (∆ιατήρηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα).
Οποιαδήποτε επεξεργασία των στοιχείων αυτών είναι απόρρητη και θα διεξάγεται αποκλειστικά
από πρόσωπα που είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένα από την Εταιρία.
Ως Λήπτης της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισµένος έχω το δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα που µε
αφορούν, καθώς και το δικαίωµα προβολής ανιτρρήσεων υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα στην
Εταιρία.

Ηµεροµηνία

........../…….../………........
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