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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 εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη για προστασία της περιουσίας σας έναντι απώλειας ή
ζημιάς που ενδέχεται να προκληθεί λόγω Κλοπής ή Απόπειρας Κλοπής.
Η «Ασφάλιση Κλοπής» προορίζεται για επιχειρήσεις και παρέχει κάλυψη έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται σε παρακαταθήκες
εμπορευμάτων, σε εμπορεύματα που βρίσκονται στην κατοχή ή φύλαξη των ασφαλισμένων, στα μηχανήματα, στις μόνιμες εγκαταστάσεις
επίπλωσης και εξοπλισμού, στο γραφειακό εξοπλισμό καθώς και άλλα περιεχόμενα, ως αποτέλεσμα Κλοπής που συνοδεύεται από
πραγματική, ισχυρή και βίαιη είσοδο ή έξοδο από τα υποστατικά ή από οποιαδήποτε Aπόπειρα Κλοπής.
Η ασφάλιση επεκτείνεται και σε τυχόν ζημιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις που προκύπτει κατά τη διάρκεια Κλοπής ή Απόπειρας Κλοπής,
νοουμένου ότι ο Ασφαλισμένος είναι υπόλογος για τη ζημιά αυτή.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;

Η κάλυψη που παρέχεται προϋποθέτει την ύπαρξη
πραγματικής, ισχυρής και βίαιης εισόδου ή εξόδου
από τα Κτίρια. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία παρέχει
αποζημίωση για:

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

Απώλεια ή Ζημιά στην Ασφαλισμένη Περιουσία
η οποία βρίσκεται εντός των Κτιρίων και που
προκαλείται άμεσα από Κλοπή ή Απόπειρα Κλοπής
Απώλεια ή Ζημιά στα Κτίρια που προκαλείται
άμεσα από Κλοπή ή Απόπειρα Κλοπής, νοουμένου
ότι ο Ασφαλισμένος είναι υπόλογος για τη ζημιά
αυτή
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας
Διαμεσολαβητή ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.cgi.com.cy

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
Οποιοδήποτε Πρόσωπο που ενεργεί για
λογαριασμό του Ασφαλισμένου ή οποιοδήποτε
Μέλος της Οικογένειάς του ή Εργοδοτούμενο, ή
Βοηθό του Ασφαλισμένου
Ψευδείς Παραστάσεις ή Εσκεμμένες Ενέργειες του
Ασφαλισμένου, ή άλλου Προσώπου που ενεργεί
για λογαριασμό του
Φωτιά
Οχλαγωγίες, Εργατικές ή Πολιτικές Αναταραχές,
Απεργίες, Ανταπεργίες
Έγγραφα, Τίτλους, Χρεόγραφα, Συναλλαγματικές,
Γραμμάτια, Επιταγές, Ομόλογα, Νομίσματα,
Μετάλλια, Γραμματόσημα, Συλλογές
Γραμματοσήμων, Κερμάτων ή Νομισμάτων,
Κοσμήματα, Ρολόγια, Γούνες, Πολύτιμους
Λίθους ή αντικείμενα αποτελούμενα από αυτά,
Τίτλους Ιδιοκτησίας, Συμβάσεις ή άλλα Έγγραφα
ή Βιβλία Επιχειρήσεων ή Χειρόγραφα, Σπάνια
Αντικείμενα, Έργα Τέχνης, Σπάνια Βιβλία, Σχέδια,
Σχεδιαγράμματα, Μήτρες ή Πρότυπα, Πινακίδες

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Το Συνολικό Ασφαλισμένο Ποσό και τα Όρια Κάλυψης
Η κάλυψη ισχύει μόνο για δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται πρωτόδικα από αρμόδιο Δικαστήριο της Κυπριακής
Δημοκρατίας
Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά η οποία προκαλείται καθώς τα Κτίρια παραμένουν αδρανή και
αχρησιμοποίητα για περίοδο πέραν των δεκαπέντε (15) συνεχών ημερών
Η ύπαρξη άλλου Ασφαλιστήριου σε ισχύ
Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις
Σε περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης ή συμφωνίας για μεταβίβαση ή πώληση της Ασφαλισμένης Περιουσίας, η ασφάλιση
παύει να ισχύει

Πού είμαι καλυμμένος;
Η ασφαλιστική κάλυψη Κλοπής ισχύει μόνο στην τοποθεσία των κτιρίων που περιέχει την ασφαλισμένη περιουσία και που
βρίσκεται στη διεύθυνση που δηλώνεται και συμφωνείται.

Ποιες 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 δηλώνετε την πραγματική αξία της προς ασφάλιση περιουσίας σας
• Να λαμβάνετε όλες τις λογικές προφυλάξεις για την προστασία της προς ασφάλιση περιουσίας, ασκώντας κάθε λογική φροντίδα
και διατηρώντας όλες τις πόρτες, παράθυρα και άλλα σημεία εισόδου στα κτίρια ασφαλή και κλειδωμένα
• Σε περίπτωση κλοπής, να ειδοποιείτε αμέσως την Αστυνομία παρέχοντας της κάθε δυνατή βοήθεια προς εντοπισμό και τιμωρία
των ενόχων, όπως επίσης και στην ανεύρεση και ανάκτηση της περιουσίας που έχει κλαπεί
• Σε περίπτωση κλοπής, να ειδοποιήσετε γραπτώς την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό και να υποβάλετε σε αυτή γραπτώς, σε
διάστημα που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία επέλευσης της απώλειας ή της ζημιάς, το Έντυπο Απαίτησης
Αποζημίωσης καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και λεπτομέρειες που απαιτούνται αναφορικά με τη διερεύνηση της
απαίτησης αυτής
• Να ενημερώνετε αμέσως και γραπτώς την Εταιρεία για οποιοδήποτε περιστατικό εξαιτίας του οποίου είναι δυνατό να εγερθεί απαίτηση
• Σε περίπτωση που εγερθεί απαίτηση, δεν θα προβαίνετε σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση της Εταιρείας
• Να ενημερώνετε την Εταιρεία για τυχόν διαφοροποιήσεις που προκύπτουν σε σχέση με τους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως
καθορίζεται στους όρους του Ασφαλιστηρίου
• 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 σχετική προειδοποίηση προς την Commercial General
Insurance Ltd.

