Ασφάλιση Ιδιωτικών & Εμπορικών Οχημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Commercial General Insurance Ltd με έδρα την Κύπρο
Προϊόν: Ασφαλιστήριο Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Silver, Gold, Platinum)
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄101, 1071 Λευκωσία, Τ.Θ. 21312, 1506 Λευκωσία
Τηλ.: (+357) 22 505 000, Φαξ: (+357) 22 376 155, E-mail: info@cgi.com.cy

Το έντυπο αυτό αποτελεί περίληψη του ασφαλιστηρίου, των καλύψεων, όρων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων.
Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες καθώς και ενημέρωση σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις της ασφάλισης
παρέχονται με την προσφορά, την αίτηση και το συμβόλαιο ασφάλισης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η Commercial General Insurance σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε το ασφαλιστικό σχέδιο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις
δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Τα βασικά σχέδια ασφάλισης που παρέχονται, είναι τα ακόλουθα:
1. «Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου» περιλαμβάνει την υποχρεωτική κάλυψη που απαιτεί η Νομοθεσία, σύμφωνα με τον Περί
Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμο του 2000, όσον αφορά την πρόκληση θανάτου, σωματικής βλάβης ή
ζημιάς σε περιουσία, τρίτου προσώπου.
2. «Περιεκτική Ασφάλιση» παρέχει την πιο πάνω κάλυψη «Ευθύνης Έναντι Τρίτου» και επιπρόσθετα παρέχει κάλυψη για φωτιά,
αυτοανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα κλοπής, απώλεια ή τυχαία ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα, καθώς επίσης και κάλυψη
για κακόβουλη ζημιά.
Προσφέρεται επιλογή, ανάμεσα από διευρυμένες καλύψεις του σχεδίου εκείνου που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και απαιτήσεις σας.
Παρατίθεται πιο κάτω σειρά από Προαιρετικές Ασφαλιστικές Καλύψεις και Ωφελήματα τα οποία περιλαμβάνονται στα ξεχωριστά ασφαλιστικά
πακέτα με ονομασία Silver, Gold και Platinum.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;

1. Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου

Οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που
προκαλείται σε σχέση με ή από:

Πρόκληση Σωματικής Βλάβης ή Θανάτου Τρίτου
Προσώπου
Πρόκληση Ζημιάς σε Περιουσία Τρίτων
Κάλυψη για Οδήγηση πέραν της «Οδού»
Κάλυψη της Ευθύνης των Επιβατών του Οχήματος
προς Tρίτους
Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας & Φροντίδας
Ατυχήματος
2. Περιεκτική Ασφάλιση
Πέραν των πιο πάνω, ζημιά στο Ασφαλισμένο Όχημα από:
Φωτιά, Αυτοανάφλεξη, Κεραυνό, Έκρηξη
Κλοπή, Απόπειρα Κλοπής
Απώλεια ή Τυχαία Ζημιά
Κακόβουλη Ενέργεια
Προαιρετικές Καλύψεις & Ωφελήματα
Οι προαιρετικές καλύψεις και ωφελήματα
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:
Ζημιά στο Ασφαλισμένο Όχημα από Φυσικούς
Κινδύνους
Ζημιά στο Ασφαλισμένο Όχημα από Οχλαγωγίες
Προστασία Ασφαλίστρου σε περίπτωση
Ατυχήματος
Θραύση Ανεμοθώρακα
Απώλεια Χρήσης Οχήματος
Αντικατάσταση του Μηχανοκίνητου Οχήματος με
Καινούργιο
Έξοδα Υπεράσπισης
Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα πακέτα καλύψεων
Silver, Gold ή Platinum ανεξάρτητα αν επιθυμείτε
Περιεκτική Ασφάλιση ή Ασφάλιση Έναντι Τρίτου.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας
Διαμεσολαβητή ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.cgi.com.cy

Χρήση του Ασφαλισμένου Οχήματος σε περιοχές
των αεροδρομίων όπου δεν παρέχεται ελεύθερη
πρόσβαση
Πόλεμο, Πολεμική Ενέργεια, Εξέγερση,
Επανάσταση, Εχθροπραξίες, Τρομοκρατική
Ενέργεια
Ιονίζουσες ή Πυρηνικές Ακτινοβολίες, Μόλυνση
λόγω Ραδιενέργειας από Πυρηνικά Καύσιμα ή από
Πυρηνικά Κατάλοιπα λόγω Καύσης ή Ανάφλεξης
Πυρηνικών Καυσίμων
Μόλυνση από Χημικές και/ή Βιολογικές Ουσίες
Εσκεμμένη και Προσχεδιασμένη Ενέργεια, Πράξη ή
Παράλειψη του Ασφαλισμένου ή του Οδηγού
Το Ασφαλισμένο Όχημα όταν αυτό οδηγείται
από Μη Εξουσιοδοτημένο Οδηγό ή όταν
χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς
που καθορίζονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Οποιοδήποτε Περιουσιακό Στοιχείο κατά τη
Φόρτωση, Εκφόρτωση ή Μεταφορά του μέσα ή
πάνω στο Μηχανοκίνητο Όχημα
Ο Οδηγός του Οχήματος βρισκόταν υπό την
επήρεια Οινοπνευματωδών Ποτών, Φαρμάκων,
Ναρκωτικών
Οχλαγωγίες, Εργατικές ή Πολιτικές Αναταραχές,
Απεργίες, Ανταπεργίες
Πλημμύρα, Τυφώνα, Καταιγίδα, Ανεμοστρόβιλο,
Θύελλα, Χαλαζοθύελλα, Χαλάζι, Κυκλώνα, Έκρηξη
Ηφαιστείου, Σεισμό ή άλλη διατάραξη των
Στοιχείων της Φύσης
Φυσική Φθορά, Μηχανική ή Ηλεκτρική Βλάβη,
Υπερφόρτωση
Συμβατικές υποχρεώσεις
Οποιασδήποτε μορφής Συνεπακόλουθη Απώλεια
ή Ζημιά (Consequential Loss) καθώς επίσης και
οποιαδήποτε μεμονωμένη βλάβη στα ελαστικά
του Οχήματος

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Το Συνολικό Ασφαλισμένο Ποσό και τα Όρια Ευθύνης
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο
Η κάλυψη που παρέχεται περιορίζεται σε δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται πρωτόδικα από αρμόδιο Δικαστήριο της
Κυπριακής Δημοκρατίας
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει νοουμένου ότι το πρόσωπο που οδηγεί κατέχει κατάλληλη άδεια οδήγησης για το Ασφαλισμένο
Οχημα ή κατείχε τέτοια άδεια οδήγησης και δεν στερήθηκε του δικαιώματος να κατέχει ή να αποκτά τέτοια άδεια. Η έννοια
του όρου «Άδεια Οδήγησης» είναι αυτή που του προσδίδεται από τη Νομοθεσία
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει μόνο όταν το Ασφαλισμένο Οχημα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους σκοπούς που καθορίζονται
στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Σε περίπτωση υποβολής απαίτησης για απώλεια ή ζημιά στο Ασφαλισμένο Όχημα, θα εφαρμόζεται ποσό απαλλαγής (excess)
το οποίο αποτελεί το χρηματικό μέρος της απαίτησης με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος

Πού είμαι καλυμμένος;
Στην Κύπρο, εξαιρουμένων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο
Όσον αφορά την Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου, η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται και σε οποιοδήποτε κράτος το οποίο
έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Να βεβαιώνεστε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δηλώνετε στην Πρόταση Ασφάλισης είναι πλήρη και αληθή και δεν
αποκρύπτετε, παραποιείτε ή παραθέτετε με ανακρίβεια οποιοδήποτε γεγονός
• Να τηρείτε πιστά και να συμμορφώνεστε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου, στο μέτρο που αυτοί αναφέρονται σε οτιδήποτε οφείλετε
να πράττετε ή να μην πράττετε εσείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί κάτω από το Ασφαλιστήριο αυτό
• Να λαμβάνετε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία του μηχανοκίνητου οχήματος από απώλεια ή ζημιά και για τη
διατήρησή του σε καλή κατάσταση
• Να ενημερώνετε την Εταιρεία για τυχόν διαφοροποιήσεις που προκύπτουν σε σχέση με την ασφαλιστική κάλυψη, όπως καθορίζεται
στους όρους του Ασφαλιστηρίου
• Να ειδοποιείτε αμέσως την Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος σε περίπτωση εμπλοκής σας σε τροχαίο ατύχημα
• Να ενημερώνετε αμέσως και γραπτώς την Εταιρεία για οποιοδήποτε περιστατικό εξαιτίας του οποίου είναι δυνατό να εγερθεί
απαίτηση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο
• Σε περίπτωση που εγερθεί απαίτηση, δεν θα προβαίνετε σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση της Εταιρείας
• Να ελέγχετε τους όρους του Ασφαλιστηρίου και να βεβαιώνεστε ότι σας προσφέρει την ασφαλιστική κάλυψη που έχετε επιλέξει
• Να συμμορφώνεστε με τους όρους αποπληρωμής των ασφαλίστρων

Πότε και πώς πληρώνω;
Τα ασφάλιστρα μπορούν να εξοφληθούν με τους πιο κάτω τρόπους:
Με μετρητά, επιταγή ή χρεωστική/πιστωτική κάρτα, στα Καταστήματα της Εταιρείας ή στον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή
Με χρεωστική/πιστωτική κάρτα κάνοντας χρήση της υπηρεσίας JCC Smart (www.jccsmart.com), μέσω διαδικτύου
Με μεταφορά χρημάτων ή κατάθεση σε ένα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας
Με τραπεζική εντολή άμεσης χρέωσης (Direct Debit Mandate)

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας της Πρότασης Ασφάλισης και παραμένει σε ισχύ, νοουμένου
ότι συμμορφώνεστε με τους όρους της πληρωμής ασφαλίστρων. Η διάρκεια της περιόδου ασφάλισης είναι συνήθως ετήσια και
αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου σας. Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή για την ανανέωση του Ασφαλιστηρίου,
απαιτούνται οι δικές σας οδηγίες.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο σας οποτεδήποτε παρέχοντας ειδοποίηση επτά (7) ημερών προς την Commercial General
Insurance Ltd και αφού επιστρέψετε το Πιστοποιητικό Ασφάλισης στην Εταιρεία κατά ή πριν την ημερομηνία της ακύρωσης. Η
Εταιρεία θα σας επιστρέψει τα κατ’ αναλογία μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, νοουμένου ότι δεν έχει εγερθεί εκ μέρους σας απαίτηση
κατά τη διάρκεια της Περιόδου κατά την οποία το Ασφαλιστήριο ήταν σε ισχύ.

