Ασφάλιση Οχημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Atlantic Insurance Co Public Ltd

Προϊόν: Ασφάλιση Έναντι Τρίτου

Εγγεγραμμένη στην Κύπρο αρ. ΗΕ20008. Εγγεγραμμένο γραφείο: 15, Εσπερίδων, 2001 Στρόβολος. Αδειοδοτημένη από την
υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υπουργείο Οικονομικών) με αρ. άδειας 76. Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ρυθμίζεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το παρόν έγγραφό αποτελεί σύνοψη βασικών πληροφοριών σε σχέση με το πιο πάνω ασφαλιστήριο. Οι πλήρεις
προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω ασφαλιστικό προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα (ασφαλιστήριο
συμβόλαιο).

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Η πιο πάνω ασφάλιση παρέχει την υποχρεωτική κάλυψη Έναντι Τρίτου που απαιτείται από τη νομοθεσία για χρήση
μηχανοκίνητου οχήματος. Επίσης προσφέρει επιπρόσθετες καλύψεις και ωφελήματα (όπως περιγράφονται πιο κάτω)
αναλόγως του πακέτου που θα επιλεχθεί.

Τι ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται; Συνεχίζεται…

Έναντι Τρίτου (υποχρεωτική κάλυψη)

Προαιρετικές επιπρόσθετες καλύψεις. Συνεχίζεται….

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα θα καλύψουμε την τυχόν νομική
σας ευθύνη για:
 σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου εκτός
του οδηγού μέχρι €36.350.000
 ζημιά σε περιουσία τρίτου μέχρι €1.220.000
Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει μόνο πρόσωπα που θα
οδηγήσουν το όχημα και έχουν κατονομαστεί εξ αρχής σε
αυτό εκτός αν ζητήσετε να καλύπτει Οποιονδήποτε Οδηγό
(ισχύουν όροι & προϋποθέσεις) ή αγοράσετε το πακέτο Έναντι
Τρίτου Plus (βλέπετε πιο κάτω).
Το ασφαλιστήριο θα καλύψει χρήση για κοινωνικούς σκοπούς,
ιδιωτικούς και χρήση που σχετίζεται με την εργασία ή το
επάγγελμά σας.
Πέραν της υποχρεωτικής κάλυψης στο πακέτο Έναντι Τρίτου
θα σας παρέχουμε και τα ακόλουθα:
 Κάλυψη για θραύση γυαλιών του ανεμοθώρακα (μόνο το
μπροστινό γυαλί) μέχρι του ποσού των €300 (ισχύει τόσο για
ιδιωτικά όσο και για εμπορικά οχήματα)
 24ωρη Φροντίδα Ατυχήματος και Οδική Βοήθεια (ισχύουν
όροι & προϋποθέσεις) συμπεριλαμβάνεται σε όλα μας τα
πακέτα.

Έναντι Τρίτου Plus
Ισχύουν όλα τα πιο πάνω, συν τα ακόλουθα:
Οδήγηση του οχήματος από Οποιοδήποτε Πρόσωπο ηλικίας
μεταξύ 24 και 70 ετών και κανονική άδεια με ισχύ άνω των δύο
ετών (ισχύουν όροι & προϋποθέσεις).
Κάλυψη για Προσωπικά Ατυχήματα σε δύο πρόσωπα τα οποία
θα κατονομαστούν εξ αρχής στο συμβόλαιο. Δηλαδή θα
καλύψουμε θάνατο, ολική και μόνιμή απώλεια των άκρων και
της όρασης μέχρι του ποσού των:
 €20.000 για οδηγούς ηλικίας μεταξύ 24 και 70 ετών.
 €10.000 για οδηγούς κάτω των 24 ετών και άνω των 70 ετών
καθώς και για οποιονδήποτε οδηγό που δεν κατέχει
κανονική άδεια πέραν των 2 ετών.
Η κάλυψη για θραύση γυαλιών επεκτείνεται στα πλαϊνά και στο
πισινό γυαλί του οχήματος μέχρι του συνολικού ποσού των
€350 (ισχύει τόσο για ιδιωτικά όσο και για εμπορικά οχήματα).

Προαιρετικές επιπρόσθετες καλύψεις
Κάλυψη για θραύση του ανεμοθώρακα, των πλαϊνών και του
πισινού γυαλιού σε απεριόριστο ποσό.
Κάλυψη για Απώλεια Χρήσης. Δηλαδή θα σας παρέχουμε
όχημα επιλογής της Atlantic κατά τη διάρκεια της
επιδιόρθωσης του δικού σας οχήματος με μέγιστη περίοδο τις
4 εβδομάδες.

Κάλυψη Έναντι Τρίτου σε περίπτωση που οδηγήσετε άλλο
ασφαλισμένο ιδιωτικό όχημα το οποίο δεν σας ανήκει, δεν
ανήκει στη/στον σύζυγο, δεν είναι ενοικιασμένο και δεν ανήκει
σε Εταιρεία διασυνδεμένη με οποιονδήποτε τρόπο με εσάς
(ισχύουν όροι & προϋποθέσεις).
Κάλυψη Έναντι Τρίτου για ρυμουλκούμενο όχημα ενώ είναι
προσδεδεμένο στο ασφαλισμένο όχημα.

Τι δεν ασφαλίζεται;
Κύριες εξαιρέσεις από τη νομοθεσία (αστική ευθύνη)
Η χρήση οχήματος υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών
ή φαρμάκων ή ναρκωτικών.
Εάν το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείται από μη
εξουσιοδοτημένο οδηγό.
Εάν δεν διατηρείτε το ασφαλισμένο όχημά σας σε καλή
κατάσταση (π.χ MOT σε ισχύ, ασφαλή ελαστικά κλπ.) και δεν
ακολουθείτε τους κανόνες συντήρησης του κατασκευαστή.
Ευθύνη εργοδότη εκτός από επιβάτες εργοδοτουμένους.
Απώλεια ή Ζημιά σε περιουσία τρίτου κατά τη φόρτωση,
εκφόρτωση ή μεταφορά μέσα ή πάνω στο ασφαλισμένο
όχημα.
Ενώ το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείται ως μηχάνημα ή
εργαλείο (π.χ όχημα που έχει γερανό)
Οποιαδήποτε εσκεμμένη ή προσχεδιασμένη πράξη/ενέργεια
που δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός και είναι κακούργημα με
βάση τον Ποινικό Κώδικα.
Απώλεια ή Ζημιά σε περιουσία που σας ανήκει ή που βρίσκεται
στην κατοχή σας, φύλαξή σας ή υπό τον έλεγχο σας (ισχύει και
για τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς).
Απώλεια ή Ζημιά σε περιουσία που ανήκει ή που βρίσκεται
στην κατοχή, φύλαξη ή υπό τον έλεγχο μέλους της οικογένειάς
σας το οποίο διαμένει κάτω από την ίδια στέγη.
Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά (υλική, τραυματισμό ή θάνατο)
σε τρίτο πρόσωπο για την οποία ευθύνεστε:
 που συνέβη ενώ το θύμα μεταφέρεται με τη θέλησή του
μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα και γνώριζε ότι είχε
κλαπεί ή κατείχετο παράνομα (γνωστή ως εξαιρούμενη
ευθύνη).
 που είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ εσάς και του
θύματος (γνωστή ως συμβατική ευθύνη).

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Κύριοι περιορισμοί του συμβολαίου
To ασφαλιστήριο θα καλύπτει μόνο πρόσωπα που θα οδηγήσουν το όχημα και έχουν κατονομαστεί εξ αρχής πάνω στο συμβόλαιο εκτός αν
ζητήσετε να καλύπτει Οποιονδήποτε Οδηγό (ισχύουν όροι & προϋποθέσεις).
Η ανάληψη και ο καταμερισμός της ευθύνης σε ένα ατύχημα είναι αποκλειστική δικαιοδοσία της Atlantic και οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης από
μεριάς σας δεν δεσμεύει την εταιρεία.
Η Οδική βοήθεια και η Φροντίδα ατυχήματος περιορίζεται στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το ωφέλημα Απώλεια Χρήσης, εάν το έχετε αγοράσει, δεν το δικαιούστε για το διάστημα που υπάρχει καθυστέρηση στην ανεύρεση
ανταλλακτικών στην τοπική αγορά ή το εξωτερικό. Επίσης δεν το δικαιούστε στις περιπτώσεις που το ασφαλισμένο όχημά έχει κλαπεί ή έχει
καταστεί Ολικά κατεστραμμένο.

Που είμαι καλυμμένος;
Στην Κύπρο και στις χώρες που έχουν προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία (ζητήστε από τον ασφαλιστή σας να σας ενημερώσει).

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Θα πρέπει να απαντάτε τις ερωτήσεις της Πρότασης Ασφάλισης με απόλυτη ακρίβεια και γενικώς όποια πληροφορία μας αποκαλύπτετε για
σκοπούς προσφοράς, σύναψης συμβολαίου και υποβολής απαίτησης θα πρέπει να είναι απόλυτα αληθής χωρίς να έχετε αποκρύψει, παραποιήσει ή
παραστήσει με ανακρίβεια οποιοδήποτε γεγονός (π.χ ατυχήματα στο παρελθόν, απόρριψη κάλυψης από άλλη ασφαλιστική, ιατρικό ιστορικό κλπ.).
• Θα πρέπει να μας ενημερώνετε άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές (π.χ εξουσιοδοτημένοι οδηγοί, όχημα, αδικήματα, ταχυδρομική διεύθυνση,
τηλέφωνα, emails κλπ.) κατά την διάρκεια του συμβολαίου.
• Θα πρέπει να πληρώνετε το ασφάλιστρο πριν ή κατά την ημερομηνία οφειλής του.
• Θα πρέπει να καλείτε άμεσα την 24ωρη Φροντίδα ατυχήματος (τηλ. 77772424) σε περίπτωση ατυχήματος για την καταγραφή επί τόπου του
περιστατικού χωρίς να μετακινείτε τα οχήματα από την τελική τους θέση εκτός εάν εμποδίζεται η τροχαία κίνηση. Εάν δεν το πράξετε τότε έχετε το
αργότερο 15 ημέρες από το ατύχημα να το δηλώσετε στην Atlantic με πλήρη στοιχεία.
• Θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα την αστυνομία σε περίπτωση κλοπής ή κακόβουλης ζημιάς του ασφαλισμένου οχήματος.
• Θα πρέπει να μας ενημερώνετε άμεσα όταν και εφόσον λάβετε οποιεσδήποτε δικαστικές ειδοποιήσεις σε σχέση με τροχαίο ατύχημα.
• Θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ασφαλισμένου οχήματος, ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για
την συντήρησή του και διατηρείτε καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισης Πιστοποιητικό Kαταλληλότητας (MOT).
• Θα πρέπει να μην προχωρείτε σε ανάληψη ευθύνης ή αποδοχής ή προσφοράς σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
• Θα πρέπει να μας επιστρέφεται το Πιστοποιητικό Ασφάλισης σε περίπτωση ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
• Θα πρέπει να διαβάζετε το συμβόλαιο άμεσα με την παράδοσή του και να τηρείτε πιστά τους όρους και τις προϋποθέσεις του αλλιώς μπορεί να
επηρεαστεί η κάλυψή σας. Ενδέχεται να έχετε λανθασμένη ασφαλιστική κάλυψη εάν δεν μας έχετε δώσει πλήρη στοιχεία και σωστή πληροφόρηση.

Πότε και πως πληρώνω;
Μπορείτε να πληρώσετε το ασφάλιστρο εφάπαξ ή με τη χρήση σχεδίων αποπληρωμής (ζητήστε από τον ασφαλιστή σας να σας ενημερώσει). Η
πληρωμή μπορεί γίνει με μετρητά, πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, επιταγές και τραπεζικές εντολές.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η κάλυψη ξεκινά την ημερομηνία που θα συμφωνήσουμε. Τόσο η έναρξη όσο και η λήξη της κάλυψης αναφέρονται στον Πίνακα και το
Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Τα συμβόλαια που προσφέρει η Atlantic είναι 12μηνα και για μικρότερης διάρκειας συμβόλαια, εάν ζητηθούν, ισχύουν
όροι και προϋποθέσεις.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο οποτεδήποτε επιθυμείτε με γραπτή ειδοποίηση επτά (7) ημερών. Εμείς θα σας επιστρέψουμε το κατ’
αναλογία ποσό της περιόδου που απομένει μέχρι τη λήξη του συμβολαίου αφού πρώτα αφαιρέσουμε δύο (2) μήνες από το επιστρεφόμενο
ασφάλιστρο. Σε περίπτωση που η Atlantic κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης πλήρωσε οποιοδήποτε ποσό ως αποτέλεσμα ατυχήματος
στο οποίο ήσασταν εμπλεκόμενος ή πρόκειται να πληρώσει τότε κανένα ποσό δεν δύναται να σας επιστραφεί.

