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Προϊόν:

Ασφάλιση Φροντίδας Ατυχήματος Καλύψεων ETU PROTECT

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντονίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των
διαδικασιών αποζημίωσης του ασφαλισμένου, σχετικά με τις ιδίες ζημιές του οχήματος οι οποίες καλύπτονται βάση
των παρεχόμενων ασφαλιστικών καλύψεων του συμβολαίου.



Τι ασφαλίζεται;
Η υπηρεσία, όπως αυτή περιγράφεται στο
πιστοποιητικό ασφάλισης, καταγράφει τα στοιχεία
της ζημιάς με σκοπό την άμεση ενημέρωση της
εταιρίας και την έναρξη των διαδικασιών
αποζημίωσης. Η υπηρεσία ισχύει μόνο για την
έναρξη των
διαδικασιών αποζημίωσης
σε
συμπληρωματικές καλύψεις του οχήματος εκτός της
αστικής ευθύνης του.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Υλικές ζημίες του Ασφαλισμένου αυτοκινήτου που υπερβαίνουν
συνολικά και ανά ατύχημα το ποσό του εκάστοτε κεφαλαίου
κάλυψης, όπως αυτό περιγράφεται στο συμβόλαιο.
 Οι ζημιές του οχήματος με ευθύνη του τρίτου οχήματος, η οποία
προκύπτει από ικανά, κατά την κρίση της Ασφαλιστικής Εταιρίας,
αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από δημόσια έγγραφα
(αντίγραφο Δελτίο Συμβάντος ή Ποινική Δικογραφία κ.α.).
 Κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημία οποιασδήποτε φύσης
(ενδεικτικά: μείωση της αγοραστικής αξίας του αυτοκινήτου,
στέρηση της χρήσης του, εμπορική ζημία του Ασφαλιζόμενου,
ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη ή οποιαδήποτε έμμεση ζημία) που
θα πρέπει να διεκδικηθούν δικαστικά.
 Ατύχημα που έχει συμβεί εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Το όριο ασφαλιστικής ευθύνης περιγράφεται
αναλυτικά στο παράρτημα της κάλυψης.

Πού είμαι καλυμμένος;
Στην αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ETU Forsikring A/S (https://etuforsikring.dk) με έδρα την Δανία, διεύθυνση
Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη, ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας) η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς
της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και διαχειρίζεται και διακανονίζει τις απαιτήσεις της μέσω της εταιρείας NGN Autoprotect Hellas IKE
με Διεύθυνση Λεώφ Συγγρού 314 – 316, ΤΚ 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 212 213 4708 Fax 211 182 7577, email: etu@autoprotect.gr,
ΑΦΜ 800901050, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Θα πρέπει να αναφέρετε την απαίτηση δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στον Διαχειριστή των απαιτήσεων, εντός οκτώ ημερών από την
ημερομηνία που η απαίτηση εκδηλώθηκε, προέκυψε ή έγινε αντιληπτή στο τηλέφωνο 215 5454 167

Πότε και πώς πληρώνω;
Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται πάντοτε προ της ενάρξεως περιόδου του ασφαλιστικού κινδύνου

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η περίοδος Ασφάλισης αναφέρεται ευκρινώς στο παράρτημα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μέσα στη νόμιμη προθεσμία Υπαναχώρησης των 14 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα ασφάλισης ή με έγγραφη καταγγελία της
σύμβασης.

