Ασφάλιση Αυτοκινήτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: CROMAR LTD. – Coverholder at LLOYD’S
Προϊόν: Secure Motor
Εδρεύει στην Ελλάδα, ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 207659

Το παρόν έγγραφο πληροφοριών αποτελεί μία περίληψη των βασικών καλύψεων/εξαιρέσων και δεν
αντικατοπτρίζει τις προσωπικές ασφαλιστικές σας ανάγκες. Αναλυτικοί όροι και προϋπόθέσεις
περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα προϊόν που σχεδιάστηκε για να σας παρέχει πλήρη κάλυψη για το αυτοκίνητο σας.

Τι ασφαλίζεται?


Τι δεν ασφαλίζεται?

Η αστική ευθύνη απο κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας
για απαιτήσεις απο:



Ζημιές από πρόθεση απο τον ασφαλιζόμενο ή τον
οδηγό του αυτοκινήτου.

1.

Σωματικές βλάβες τρίτων ανά άτομο μέχρι του
ποσού €1.220.000



Ζημιές από συμμετοχή του αυτοκινήτου σε επιδείξεις ή
αγώνες ή και δοκιμαστικές διαδρομές.

2.

Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα μέχρι του
ποσού €1.220.000



Ζημιές από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που
προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που
οδηγεί.



Ζημιές απο οδηγό που είναι υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.



Οποιαδἠποτε απαλλαγή, που είναι το ποσό που θα
χρειστεί να πληρώσετε σε μία ζημιά.



Όταν το όχημα ρυμουλκεί άλλο όχημα εκτός εάν έχει
συμφωνηθεί πρὀσθετη κάλυψη με σχετικό
επασφάλιστρο.



Ζημιές που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά και
χρήση, μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές / ηλεκτρονικές
ζημιές, ή ζημιές που έχουν προκληθεί απο αστοχία
υλικού.



Η απώλεια αξίας του αυτοκινήτου κατόπιν μερικής
ζημιάς.



Το κόστος ανταλλακτικών, καυσίμων, διωδίων η
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε περίπτωση οδικής βοήθειας.



Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα μέχρι € 100.000



Προστασία Bonus Malus



Φροντίδα Ατυχήματος η οποία σας παρέχει βοήθεια για
την δήλωση του ατυχήματος, καθώς και μεταφορά του
αυτοκινήτου σας εφόσον είναι αναγκαίο σε συνεργασία
με την MAPFRE Assistance Ελλάδος.

Πρόσθετες Προαιρετικές Καλύψεις












Κάλυψη του αυτοκινήτου σας για ζημιές απο πυρκαγιά,
(συμπεριλαμβανομένων και ζημιών πυρκαγιάς που
προκλήθηκαν απο τρομοκρατικές και κακόβουλες
ενέργειες)
Κάλυψη Ολικής Κλοπής μέχρι το ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο (σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του
αυτοκινήτου)
Κάλυψη Μερικής Κλοπής συμπεριλαμβανομένων και
τυχόν προκληθέντων ζημιών (μόνο σε συνδυασμό με
την κάλυψη Ολικής Κλοπής)
Κάλυψη Ίδιων Ζημιών του αυτοκινήτου σας (μόνο σε
συνδυασμό με την κάλυψη Πυρκαγιάς και Ολικής
Κλοπής)
Κάλυψη Κακόβουλων Πράξεων (μόνο σε συνδυασμό με
την κάλυψη Ιδίων Ζημιών)
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού μέχρι € 15.000
Κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων μέχρι € 1.000
Κάλυψη απο Φυσικά Φαινόμενα (σεισμό, πλυμμήρα,
θύελλα, καταιγίδα κλπ.)
* Οδική Βοήθεια
* Νομική Προστασία αυτοκινήτου για νομικές υπηρεσίες
ή έξοδα κατόπιν ατυχήματος ή άλλου περιστατικού
μέχρι € 5.000

*Η νομική προστασία παρέχεται από την DAS Hellas.
*Η οδική βοήθεια παρέχεται από την MAPFRE Assistance Greece.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη?
ǃ
ǃ
ǃ
ǃ
ǃ

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν έγκυρη άδεια κυκλοφορίας και άδεια διπλώματος και να τηρούν τους όρους
της άδειάς τους.
Πρέπει να έχετε καθαρό ιστορικό ζημιών για τα τελευταία 3 χρόνια.
Στην περίπτωση της κάλυψης των ιδίων ζημιών απαιτείται πραγματογνωμοσύνη του οχήματος από τους
ασφαλιστές εκτός αν πρόκειται για καινούριο όχημα.
Όταν ο οδηγός είναι μικρότερος των 23 ετών ή έχει άδεια οδηγήσεως μικρότερη του ενός έτους, εκτός εάν
ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.
Για Οδική Βοήθεια είναι απαραίτητο το αυτοκίνητο σας να μην έχει παράπνω απο 3 μέτρα ύψος και 3.5
τόνους βάρος.

Που είμαι καλυμμένος?


Η ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την "Πολυμερή
Σύμβαση Εγγυήσεως μεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης".

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου?









Να φροντίσετε ώστε όλες οι πληροφορίες που παρέχονται απο εσάς ή εκ μέρους σας να είναι ειλικρινείς και
ακριβείς.
Να επιβαρυνθείτε το πρώτο ποσό ορισμένων ζημιών (ποσό απαλλαγής). Ανατρέξτε στον πίνακα ασφάλισης
του συμβολαίου για περισσότερες λεπτομέρειες.
Να μας ενημερώσετε εάν κάποια απο τις πληροφορίες σας είναι λάθος ή έχει αλλάξει (π.χ. αλλαγή οχήματος,
ύπαρξη γκαράζ ή οποιαδήποτε καταδίκη).
Να πληρώσετε το ασφάλιστρο όταν απαιτείται.
Να μας πείτε για τυχόν περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλιση αυτή το συντομότερο δυνατόν,
ανεξάρτητα απο το αν σχετίζεται ή όχι με απαίτηση αποζημίωσης ή ζημιάς.
Να μας δώσετε τις πληροφορίες και την βοήθεια που χρειαζόμαστε. Αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά
με τυχόν νομικές ή ποινικές κατηγορίες εναντίον σας ή του προσώπου που οδηγεί το όχημά σας σχετικά με
την αξίωση που ασκείται.
Να μας στείλετε τυχόν δικαστικά έγγραφα μόλις τα λάβετε.
Να ελέγξτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας όταν το λάβετε για να βεβαιωθείτε οτι έχετε την κάλυψη που
χρειάζεστε.

Πότε και πώς πληρώνω?
Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί απευθείας στην Cromar Ltd , εξ’ ολοκλήρου κατά την ημερομηνία
έναρξης της ασφάλειάς σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι πληρωμής,

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη?
Η κάλυψη ξεκινάει με την αποδοχή των όρων ασφάλισης και την καταβολή των ασφαλίστρων. Όπως
προκύπτει και από τον πίνακα ασφάλισης, θα διαρκέσει για 12 μήνες ή 6 μήνες από την έναρξη της κάλυψης
ή της ανανέωσης, εκτός εάν ακυρωθεί από εσάς ή εμάς, πριν τη λήξη του. Η κάλυψη πάντα αρχίζει και
τελειώνει στις 12:00 το μεσημέρι.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση?
Μπορείτε να ακυρώσετε την σύμβασή σας οποιαδήποτε στιγμή έρχοντας σε επικοινωνία μαζί μας..
 Μπορείτε να ακυρώσετε την κάλυψη οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας και θα παρακρατηθούν
αναλογικά δεδουλευμένα ασφάλιστρα
 Δεν θα υπάρξει επιστροφή, αν έχει συμβεί ζημιά
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους ακύρωσης, παρακαλούμε αναφερθείτε στους γενικούς
όρους του συμβολαίου.
Η Ασφαλιστική Κάλυψη παρεχέται 100% από τη Lloyd’s Insurance Company S.A.

