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Προϊόν : Ασφάλιση από Χαλάζι

Αυτό το έγγραφο πληροφοριών αποτελεί σύντομη περιγραφή του ασφαλιστικού προϊόντος και συνεπώς, δεν είναι πλήρες. Μπορείτε να
βρείτε τις πλήρεις πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στα σχετικά συνοδευτικά έντυπα (αίτηση
ασφάλισης, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, Γενικοί και Ειδικοί όροι ασφάλισης). Για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, διαβάστε όλα τα σχετικά με
το ασφαλιστικό προϊόν έντυπα.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Σας προσφέρουμε ασφάλιση από Χαλάζι, η οποία μετά από δική σας επιλογή δύναται να προστεθεί στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχήματος.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;

✓

x

Η ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές λόγω χρήσης,
μείωσης απόδοσης, μείωσης εμπορικής αξίας
του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, καθώς ούτε
και αποθετικές ζημιές που είναι συνέπεια της
στέρησης της χρήσης του αυτοκινήτου.

x

Δεν ασφαλίζονται οι ζημιές σε πράγματα που
μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο.

x

Δεν ασφαλίζονται οι ζημιές όταν το
ασφαλισμένο αυτοκίνητο συμμετείχε σε
αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακρίβειας ή
δεξιοτεχνίας, εορταστικές παρελάσεις.

Οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα και
αποδεδειγμένα από χαλάζι, φαινόμενο που
προσδιορίζεται από τις αρμόδιες κρατικές
αρχές.

x
x

Δεν ασφαλίζονται οι ζημιές που προκλήθηκαν
από πρόθεση του ασφαλισμένου/λήπτη της
ασφάλισης.
Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στο μέτρο
που η πραγματοποίηση του ασφαλισμένου
κινδύνου προέρχεται από πολεμικά γεγονότα ή
ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάση ή λαϊκές
ταραχές.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

!

Στην παρούσα ασφάλιση συμφωνείται
απαλλαγή για ορισμένο ποσό και η Εταιρεία
ευθύνεται για την αποκατάσταση της ζημιάς
μετά την αφαίρεση αυτού.

!

Η πλήρης κάλυψη ανέρχεται στο ποσό που
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
συνολικά ανά έτος, ενώ μετά από κάθε
καταβολή το κεφάλαιο μειώνεται ανάλογα.

Πού είμαι καλυμμένος;

Η ασφάλιση ισχύει εντός των γεωγραφικών ορίων της Ελληνικής Επικράτειας.

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου;
Υπάρχουν ενδεικτικά οι παρακάτω υποχρεώσεις από εσάς:
Πρέπει να δηλώσετε σε εμάς με ειλικρίνεια τα πλήρη στοιχεία σας κατά τη συμπλήρωση της αίτησης
ασφάλισης.
Επικοινωνήστε με την εταιρία μας εάν τα προσωπικά σας στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης ή
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχουν αλλάξει.
Σε περίπτωση ζημιάς, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 8 ημερών για το ασφαλιστικό γεγονός και να
προσκομίσετε τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.
Θα πρέπει να μας ενημερώνετε για κάθε περιστατικό ή στοιχείο που επιφέρει αύξηση του ασφαλισμένου
κινδύνου.

-

Θα πρέπει να καταβάλλετε το ασφάλιστρο σας εγκαίρως και σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.

Πότε και πώς πληρώνω;

Πρέπει να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό των ασφαλίστρων πριν την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.
Κατά την πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου σας η ημερομηνία καταβολής ασφαλίστρων αναφέρεται στην
πρόταση ανανέωσης συμβολαίου. Μπορείτε να καταβάλετε το ασφάλιστρο σας είτε με τους ενδεδειγμένους τρόπους
πληρωμής που αναγράφονται στην πρόταση/πρόταση ανανέωσης/ειδοποιητήριο πληρωμής, είτε με μετρητά στον
ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει λάβει εξουσιοδότηση από εμάς για να εισπράττει ασφάλιστρα για
λογαριασμό μας.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου εφόσον έχει καταβληθεί ολόκληρο
το ποσό των ασφάλιστρων. Η ώρα έναρξης της ασφάλισης στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ώρα από την
έκδοση του συμβολαίου.
Η ασφάλιση διαρκεί αναλόγως του συμβολαίου σας για περίοδο τριμήνου, εξαμήνου ή και έτους από την
ημερομηνία ενάρξεως.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Μπορείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε συμπληρώνοντας Επιστολή
Καταγγελίας την οποία κοινοποιείτε σε εμάς. Η ακύρωση του συμβολαίου σας πραγματοποιείται από την ημέρα
παραλαβής της επιστολής από την εταιρία και δικαιούστε επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων που
έχετε καταβάλει.

