Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Προϊόν: Ενυπόθηκα κτίρια επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας
της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
322801000.
Το παρόν έγγραφο πληροφοριών αποτελεί περίληψη των κύριων παρεχόμενων και μη καλύψεων για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό
προϊόν. Λεπτομερής αναφορά στις παρεχόμενες καλύψεις παρέχεται μέσω των γενικών και ειδικών όρων του συμβολαίου σας. Πλήρεις
προσωποποιημένες προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες παρέχονται κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφάλιση της Εμπορικής σας Επιχείρησης για ζημιές που θα συμβούν στο κτίριο.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;

Πυρκαγιά-Πτώση ΚεραυνούΠυρκαγιά από δάσος,
συστάδες δέντρων, θάμνους,
χόρτα

Εμπορικές επιχειρήσεις που δεν είναι μπετόν αρμέ ή πετρόκτιστη ή
ALFABLOCK ή τύπου YTONG

Σεισμός ή/και Πυρκαγιά από
Σεισμό

Κτίρια επιχειρήσεων με οικοδομική άδεια πριν το 1960

Ευρεία Έκρηξη
Ζημιές από καπνό
Πρόσκρουση οχημάτων
τρίτων
Πτώση αεροσκαφών και
αντικειμένων από αυτά
Τρομοκρατικές- κακόβουλες
ενέργειες, στάσεις, απεργίες,
πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες
Πλημμύρα, Θύελλα,
Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι,
Παγετός
Διάρρηξη ή υπερχείλιση
δεξαμενών ή/και
σωληνώσεων
Ζημιές στο κτίριο ως συνέπεια
κλοπής από διάρρηξη έως
1.500€ ανά γεγονός και
ετησίως
Βραχυκύκλωμα έως 2.000€
ανά γεγονός και ετησίως
Έξοδα Δημοσίων Αρχών
και αμοιβές Αρχιτεκτόνων/
Μηχανικών έως 3.000€ ανά
γεγονός και ετησίως
Εκκαθάριση συντριμμάτων
έως 5% του ασφαλιζομένου
κεφαλαίου ανά γεγονός και
ετησίως

Πού είμαι καλυμμένος;
Εντός Ελληνικής Επικράτειας.

Οι εκτός οικοδομικής άδειας κατασκευές έστω και εάν έχουν νομιμοποιηθεί
μεταγενέστερα
Εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός στεγασμένου χώρου
Επιχειρήσεις που δεν κατέχουν τα απαραίτητα από το Νόμο μέτρα
πυροπροστασίας ή/και νόμιμη άδεια λειτουργίας, εφόσον απαιτούνται
Επιχειρήσεις με βεβαρημένο ιστορικό ζημιών πριν τη σύναψη της ασφάλισης

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Η κάλυψη της Διάρρηξης Σωληνώσεων αφορά σε σωληνώσεις της
τελευταίας 30ετίας
Δεν καλύπτονται ζημιές από τη διάρρηξη σωληνώσεων που οφείλονται
σε φυσιολογική φθορά
Σε περίπτωση ζημιών που αφορούν σε συγκεκριμένες καλύψεις ισχύουν
απαλλαγές
Οι καλύψεις τρομοκρατικών - κακόβουλων ενεργειών, στάσεων,
απεργιών, πολιτικών ταραχών και οχλαγωγιών δεν παρέχονται σε:

–– Επιχειρήσεις που βρίσκονται στις περιοχές Εξάρχεια, Κολωνάκι,

Σύνταγμα, των οδών Πατησίων (από Αλεξάνδρας έως Σταδίου),
Σταδίου, Φιλελλήνων, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Πλατεία Ομονοίας,
οι περιμετρικοί δρόμοι των Α.Ε.Ι. εκτός και εάν η Εταιρία αποδεχθεί με
ειδική συμφωνία.

–– Τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, πολιτικά γραφεία, προεκλογικά
κέντρα καθώς και σε Δημόσιες Υπηρεσίες.

Για την κάλυψη του σεισμού ισχύει απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρίας
ποσοστού 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
Η κάλυψη του σεισμού παρέχεται μόνο για κτίρια αντισεισμικής
κατασκευής με νόμιμη οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί μετά το 1960
και δεν έχουν υποστεί προηγούμενη ζημιά από σεισμό
Τα επιμέρους ασφαλιζόμενα όρια των ανωτέρω καλύψεων
περιλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν
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Ασφάλιση ενυπόθηκων
κτιρίων επιχειρήσεων

•
•
•
•
•

Φροντίζω οι πληροφορίες που παρέχω να είναι ακριβείς και έγκυρες
Ενημερώνω για κάθε αλλαγή στα στοιχεία μου καθώς και σε πληροφορίες που επηρεάζουν την ασφάλισή μου
Εξοφλώ τα ασφάλιστρα του συμβολαίου μου εμπρόθεσμα
Βεβαιώνω ότι οι όροι του συμβολαίου μου περιλαμβάνουν και περιγράφουν τις ανάγκες που επιθυμώ να καλύψω
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ενημερώνω εγγράφως άμεσα την Εταιρία (το αργότερο εντός 8
εργάσιμων ημερών) και παρέχω όλες τις πληροφορίες που θα ζητηθούν

Πότε και πώς πληρώνω;

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας με όλους τους σύγχρονους τρόπους πληρωμής: με μετρητά
στις συνεργαζόμενες με την Εταιρία τράπεζες, με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
σας καθώς και με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας. Στην πάγια
εντολή χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας παρέχεται έκπτωση και άτοκες δόσεις. Επιπροσθέτως, μπορείτε να εξοφλήσετε τα
ασφάλιστρα στον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, υπό τον όρο της ταυτόχρονης
παράδοσης σε εσάς του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης
προκαταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Ο Ασφαλισμένος, μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί την ακύρωση της σύμβασής του, αποστέλλοντας στην Εταιρία, τα στοιχεία
της οποίας είναι διαθέσιμα στα έντυπα και στην ιστοσελίδα της, επιστολή είτε με φαξ είτε ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση, ή
παραδίδοντας αυτήν ιδιοχείρως.
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

