Ασφάλιση Οχήματος
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν Ασφάλιση Χερσαίων οχημάτων
Εταιρία: Apeiron Insurance Project Αντιπροσώπευση Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών Ι.Κ.Ε., Γ.Ε.Μ.Η.:
142430303000, Αριθμό Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: 365320, Ειδικός Αντιπρόσωπος:
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D, Έδρα: Λιουμπλιάνα, Σλοβενία
Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν, παρέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης, στο Ασφαλιστήριο
Συμβόλαιο, τους Όρους Ασφάλισης καθώς και σε κάθε σχετικό έγγραφο της εταιρίας.
Τί είναι αυτό το είδος της ασφάλιση;
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους, από την κυκλοφορία οχημάτων και συμπληρωματικοί κίνδυνοι που καλύπτουν το
ασφαλισμένο όχημα και τον οδηγό.

Τι ασφαλίζεται;
Με το πρόγραμμα ασφάλισης Simple ασφαλίζεται
✓

Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για Σωματικές Βλάβες (έως
1.220.000€ ανά θύμα)
✓ Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για Υλικές ζημίες (έως
1.220.000€ ανά ατύχημα)
✓ Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
✓ Φροντίδα Ατυχήματος (καταγραφή συνθηκών συμβάντος
και μεταφορά οχήματος από ατύχημα)
✓ Προστασία του Bonus Malus (σε περίπτωση υπαιτιότητας
σε δύο ζημιές)
Προαιρετικά παρέχονται οι καλύψεις:
✓ Προσωπικό Ατύχημα οδηγού (αποζημίωση έως του
συμφωνηθέντος ποσού για ολική ή μερική ανικανότητα
ή απώλεια ζωής του οδηγού από ατύχημα) με εξαίρεση την
χρήση Δικύκλου
✓ Νομική Προστασία (κάλυψη νομικών δαπανών για την
υπεράσπιση σας)
✓ Οδική Βοήθεια (σε περίπτωση βλάβης)
✓ Θραύση κρυστάλλων ( από εξωτερική αιτία)

Με το πρόγραμμα Value ασφαλίζεται επιπλέον των ως άνω
καλύψεων
✓
✓

Πυρκαγιά
Φυσικά Φαινόμενα + Θεομηνίες με εξαίρεση την χρήση
Δικύκλου
✓ Χαλαζόπτωση με εξαίρεση την χρήση Δικύκλου
✓ Ολική Κλοπή (αποζημίωση σύμφωνα με την τρέχουσα αξία
του οχήματος)
✓ Μερική Κλοπή με εξαίρεση την χρήση Δικύκλου
Με το πρόγραμμα Full ασφαλίζεται επιπλέον των ως άνω
καλύψεων μόνο για χρήση Επιβατικού Ι.Χ.
✓ Ίδιες Ζημιές
✓ Κακόβουλες βλάβες ίδιων ζημιών

Τι δεν ασφαλίζεται;

× Κάλυψη ζημιών τρίτων από τη λειτουργία του οχήματος ως
εργαλείου

× Οχήματα που εμπίπτουν στους μη επιθυμητούς κινδύνους
σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της εταιρίας

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Περιορισμοί κάλυψης στην Αστική Ευθύνη:

! Το ανώτατο όριο ευθύνης, περιορίζεται στο
αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ποσό ανά κάλυψη
! Δεν καλύπτεται οδηγός που δεν έχει την έχει την
προβλεπόμενη στο νόμο άδεια οδήγησης.
! Δεν παρέχεται κάλυψη, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου
βρίσκεται κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών
ουσιών
! Δεν παρέχεται κάλυψη, όταν το όχημα χρησιμοποιείται για
διαφορετική χρήση από αυτήν που καθορίζεται στην άδεια
κυκλοφορίας
! Δεν παρέχεται κάλυψη, όταν το ασφαλισμένο όχημα
λαμβάνει μέρος σε επιδείξεις, εορταστικές παρελάσεις,
επίσημους ή ανεπίσημους αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας ή
δεξιοτεχνίας και σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές
! Δεν καλύπτονται ζημιές από ή σε οχήματα ειδικού τύπου,
εργαλεία ή μηχανήματα, όταν η ζημιές δεν προέρχονται από τη
μετακίνησή τους αλλά από τη λειτουργία τους ως εργαλεία.
Περιορισμοί κάλυψης στις προαιρετικές καλύψεις:
! Δεν χορηγείται η κάλυψης κλοπής (ολικής ή μερικής),
χωρίς ταυτόχρονη κάλυψη πυρός και ελάχιστης αξίας 4.000€
! Δεν χορηγείται η κάλυψη Οδικής βοήθειας
σε οχήματα άνω των 3,5 Τ μικτού βάρους, 3m ύψος, 3,25m
απόσταση αξόνων και σε δίκυκλα κάτω των 50 κυβικών
εκατοστών
! Δεν παρέχεται κάλυψη από δόλο ή βαριά αμέλεια του
Λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή του οδηγού του
ασφαλισμένου αυτοκινήτου.
! Δεν παρέχεται κάλυψη από επιδρομή, εισβολή, πράξη
αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε
πριν είτε μετά την κήρυξη πολέμου, εμφυλίου πολέμου.
! Δεν παρέχεται κάλυψη από ραδιενέργεια ή πυρηνική
ενέργεια.

Πού είμαι καλυμμένος;
•

•

Η κάλυψη υποχρεωτικής αστικής ευθύνης προς τρίτους
ισχύει εντός της Ελλάδας, των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου
και των λοιπών κρατών των οποίων τα Εθνικά Γραφεία
Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν το
τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας και έχουν
προσυπογράψει την “Πολυμερή Σύμβαση Εγγυήσεως
μεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης”, που
εκδόθηκε στις 15 Μαρτίου 1991.
Οι προαιρετικές καλύψεις ισχύουν εντός της Ελλάδας,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε σχετικό όρο ασφάλισης.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Για να τεθεί σε ισχύ η ασφάλισή θα πρέπει να έχει καταβληθεί το
οφειλόμενο ποσό ασφάλιστρου. Η διάρκεια της ασφάλισης
(ημερομηνία και ώρα έναρξης - λήξης) αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
-

α) με άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης μέσα σε
δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την μέρα που
μου παραδόθηκαν οι συμβατικοί όροι ασφάλισης και οι
σχετικές πληροφορίες, με την αποστολή γραπτής δήλωσης,
είτε με μορφή fax, είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία
επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρία, στην επίσημη
ιστοσελίδα της και στα έντυπά της,
β) με άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης, αποστέλλοντας
συστημένη επιστολή στην Εταιρία, εντός ενός μήνα από την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που το
περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης και
εντός 14 ημερών σε περίπτωση μη παραλαβής των
πληροφοριακών στοιχείων ή / και των όρων της ασφάλισης,
γ) με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών
οποτεδήποτε,
δ) κατόπιν καταγγελίας από εσάς, που γίνεται με την
αποστολή γραπτής δήλωσης, είτε με μορφή fax, είτε
ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η
Εταιρία, στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα έντυπά της,
ε) με καταγγελία από την Εταιρία, μόνο για παράβαση
ουσιώδους όρου της σύμβασης, από τον Λήπτη της
ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο. Με τη δήλωση της
καταγγελίας, που γίνεται με συστημένη επιστολή ή επί
αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωση με τον
ουσιώδη όρο που παραβιάστηκε, μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την επίδοση της καταγγελίας, έχει σαν
αποτέλεσμα τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.

-

Η ακύρωση της κυρίως σύμβασης που ασφαλίζει τον
κίνδυνο Αστικής Ευθύνης προς τρίτους ακυρώνει και τις
ειδικές συμβάσεις που ασφαλίζουν τους συμπληρωματικούς
κινδύνους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ο υποψήφιος πελάτης ή ασφαλισμένος, θα πρέπει:
✓ Να γνωστοποιεί στην Εταιρία, όλα τα στοιχεία του
ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και οτιδήποτε θα έχει
επίδραση στην αποδοχή της ασφάλισης και στον υπολογισμό
των ασφαλίστρων.
✓ Να δηλώνει στην Εταιρία μέσα σε 8 ημέρες από τότε που
περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που
μπορεί να επιφέρει σημαντική αύξηση του κινδύνου.
✓ Nα ειδοποιεί την Εταιρία, εγγράφως, άμεσα, το αργότερο
μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες μέρες από τότε που έλαβε γνώση
για το ζημιογόνο γεγονός.
✓ Να κάνει κάθε ενέργεια με σκοπό την αποφυγή ή τον
περιορισμό της ζημιάς.
✓ Να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους
εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για
τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.
✓ Nα μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα
σημαίνει αποδοχή ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή
διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή
συναίνεση της Εταιρίας.

Πότε και πώς πληρώνω;
€ Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού μπορεί να γίνει, με τους
τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην ειδοποίηση πληρωμής,
κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενδεικτικά
με μετρητά ή ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω Τράπεζας.
Το ασφάλιστρο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία οφειλής που
αναφέρεται στην ειδοποίηση πληρωμής.

