
For any queries you may contact us and we will be pleased to give 
you any explanation or information you require.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες 
πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Atlantic near you

HEAD OFFICE 
15, Esperidon Str.
2001 Strovolos
P.O. Box 24579
1301 Nicosia

Tel:  + 357 (22) 886 000
Fax: + 357 (22) 886 111
Email: atlantic@atlantic.com.cy

  
BRANCHES

LIMASSOL
18, Vasili Vrionide Str.
3095 Limassol
P.O. Box 57136
3313 Limassol

Tel:  + 357 (22) 886 250
Fax: + 357 (25) 370 555
Email: limassol@atlantic.com.cy
 
 
LARNACA
3, Leonida Kiouppi Str.
6030 Larnaca
P.O. Box 40588
6305 Larnaca

Tel: + 357 (22) 886 240
Fax: + 357 (24) 620 218
Email: larnaca@atlantic.com.cy

 
PAPHOS
44, Georgiou Griva Digeni Ave. 
8047 Paphos 
P.O. Box 61093
8130 Paphos

Tel:  + 357 (22) 886 260
Fax: + 357 (26) 947 705
Email: paphos@atlantic.com.cy

All information contained in this lea�et is subject to the terms, 
conditions and exceptions of the Policy.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αυτό 
υπόκεινται στους όρους και εξαιρέσεις του Συμβολαίου.

www.atlantic.com.cy

Ασφάλεια Κατοικίας
EXECUTIVE

Household Insurance



BASIC COVER ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ MAXI COVER (OPTIONAL EXTENSION)

ADDITIONAL COVERS

The Household Executive Policy provides cover to the insured 
for any loss of or damage to the insured property caused by:

Fire and Smoke

Lightning

Explosion

Impact by aircraft or by any vehicle or animal

Earthquake or volcanic eruption

Storm, tempest and flood

Theft/robbery

Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances

Malicious acts

Leakage or escape of water or oil

Falling trees or branches

We will also cover loss of or damage to solar heaters, satellite dishes, 
external television or radio antennas caused by the above perils.

Consulting engineers, architects, removal of debris and Public Authorities
costs
Loss of rent
Alternative accommodation expenses
Accidental death benefit in case of fire, explosion, lighting or theft
Your liability as owner or tenant
Accidental damage to cables or to underground services

Upon payment of an additional premium you can obtain Worldwide 
or Cyprus All Risks cover for items which are specifically declared 
to us (jewellery, cameras, watches, laptops etc)

Το ασφαλιστήριο Household Executive παρέχει κάλυψη στον 
ασφαλισμένο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στην 
ασφαλισμένη περιουσία που προκαλείται από:

Πυρκαγιά και καπνό

Κεραυνό

Έκρηξη

Πρόσκρουση από αεροσκάφος ή από οποιοδήποτε όχημα ή ζώο

Σεισμό ή ηφαιστειογενή έκρηξη

Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα

Κλοπή/ληστεία

Στάσεις, οχλαγωγίες, πολιτικές ή εργατικές ταραχές

Κακόβουλες ενέργειες

∆ιαρροή νερού ή καυσίμων από τις σωληνώσεις

Πτώση δέντρων ή κλάδων δέντρων

Έξοδα μηχανικών, αρχιτεκτόνων, αποκομιδής συντριμμάτων και 
∆ημοσίων Αρχών
Απώλεια ενοικίων
Έξοδα μεταστέγασης
Θανατηφόρος τραυματισμός σε περίπτωση πυρκαγιάς, έκρηξης, 
κεραυνού ή κλοπής
Η ευθύνη σας ως ιδιοκτήτης ή ένοικος
Τυχαία ζημιά σε καλώδια ή υπόγειες υπηρεσίες

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Θα καλύψουμε επίσης απώλεια ή ζημιά σε ηλιακούς θερμοσίφωνες, 
δορυφορικές κεραίες, εξωτερικές κεραίες τηλεόρασης ή 
ραδιόφωνου που προκαλείται από τους πιο πάνω κινδύνους. 

Με την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου μπορείτε να έχετε 
Παγκόσμια ή Παγκύπρια κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου για 
αντικείμενα τα οποία θα μας δηλωθούν συγκεκριμένα (χρυσαφικά, 
φωτογραφικές μηχανές, ρολόγια, φορητούς υπολογιστές κλπ)  

Upon payment of an additional premium the policy is extended 
to cover:

Theft of cash 
Replacement of locks if the keys are stolen or lost
Loss of or damage to contents in the open
Accidental breakage of audiovisual equipment and computers
Loss of metered water 
Loss of domestic heating oil or liquef ied petroleum gas
Your legal liability to domestic employees 
Financial loss following unauthorised use of your credit cards
Putrefaction of the contents of your freezer/refrigerator
Accidental breakage of glass of the building or f ixed mirrors, glass tops 
to furniture and tops of cookers
Loss or damage to your contents while they are being moved to your 
new permanent home

Κλοπή μετρητών
Αντικατάσταση κλειδαριών σε περίπτωση που τα κλειδιά κλαπούν ή 
χαθούν
Απώλεια ή ζημιά σε περιεχόμενο που βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο
Τυχαίο σπάσιμο σε οπτικοαουστικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές
Απώλεια μετρημένου νερού
Απώλεια πετρελαίου ή υγραερίου θέρμανσης  
Την νομική ευθύνη σας έναντι οικιακού προσωπικού 
Οικονομική ζημιά που προκύπτει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των 
πιστωτικών σας καρτών
Σήψη του περιεχομένου του ψυκτήρα/ψυγείου
Τυχαία θραύση γυαλιών κτιρίου, εντοιχισμένων καθρεπτών, γυάλινων 
καλυμμάτων επίπλων και καλυμμάτων ηλεκτρικών κουζινών 
Απώλεια ή ζημιά στο περιεχόμενο ενώ μεταφέρεται σε καινούρια μόνιμη 
κατοικία

Maxi extension also provides cover for unlimited unoccupancy period

Η επέκταση Μάξι παρέχει επίσης κάλυψη για απεριόριστη περίοδο μη 
κατοίκησης 

ΜΑΞΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ)

Με την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου το ασφαλιστήριο 
επεκτείνεται να καλύπτει:


