Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Προϊόν:

Το έγγραφο αυτό αποτελεί σύνοψη ενημερωτικού χαρακτήρα του ασφαλιστηρίου Μηχανοκινήτων Οχημάτων. Δεν περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου. Οι
πλήρεις όροι και προϋποθέσεις της κάλυψης περιέχονται στο ασφαλιστήριό μας.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το ασφαλιστήριο Οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης καλύπτει την υποχρεωτική βάση νομοθεσίας ευθύνη του χρήστη του οχήματος για τυχόν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε
τρίτους. Σε περίπτωση που επιλεχθεί περιεκτική κάλυψη, η κάλυψη επεκτείνεται προσφέροντας και κάλυψη για τυχόν απώλεια ή ζημία στο ασφαλισμένο όχημα.

Τι ασφαλίζεται;
Η υποχρεωτική βάσει νομοθεσίας ευθύνη του εξουσιοδοτημένου
οδηγού του μηχανοκίνητου οχήματος για υλικές ζημίες ή
τραυματισμούς τρίτων.
Κάλυψη ευθύνης επιβατών.
Κάλυψη ανεμοθώρακα και παραθύρων μέχρι καθορισμένου ποσού.
Φροντίδα Ατυχήματος και Οδική Βοήθεια.

Τι δεν ασφαλίζεται;
Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε πράξη πολέμου ή τρομοκρατίας ή
πυρηνικής ακτινοβολίας.
Οδήγηση από μη εξουσιοδοτημένο οδηγό ή μη κάτοχο της κατάλληλης
και έγκυρης άδειας οδήγησης.
Αλλαγή στη Χρήση οχήματος (αλλαγή περιστάσεων).

Επέκταση κάλυψης για κάλυψη πέραν της οδού.

Προσχεδιασμένη ή εσκεμμένη ζημία ή απώλεια.

Επέκταση κάλυψης σε εγγεγραμμένο ρυμουλκούμενο για κάλυψη
ευθύνης έναντι τρίτων.

Συμβατική ευθύνη που δεν θα εγειρόταν βάσει νόμου αν δεν υπήρχε η
σύμβαση.

Οδήγηση άλλου οχήματος ιδίου τύπου.
Πρόσθετες Προαιρετικές καλύψεις:
Απώλεια ή ζημία στο ασφαλισμένο όχημα (στην περιεκτική κάλυψη).
Προσωπικά ατυχήματα εξουσιοδοτημένου οδηγού (στην περιεκτική
κάλυψη).

Οδήγηση υπό την επήρεια φαρμάκων ή/και ναρκωτικών ή/και
οινοπνευματωδών ποτών.
Ζημιές σε περιουσιακό στοιχείο κατά την μεταφορά ή φορτοεκφόρτωσή
του.

Κάλυψη για ζημίες από φυσικούς κινδύνους (στην περιεκτική κάλυψη).

Χρήση οχήματος που είχε κλαπεί εις γνώση των χρηστών.

Κάλυψη για ζημίες από οχλαγωγία και απεργίας(στην περιεκτική
κάλυψη).

Επακόλουθη ζημιά.

Αντικατάσταση οχήματος ηλικίας μέχρι ενός έτους με καινούργιο όταν
κλαπεί και δεν ανευρεθεί ή η ζημιά του υπερβαίνει το 50% της αξίας του
(για περιεκτική κάλυψη).
Απώλεια Χρήσης.

Παράνομη μεταφορά επιβατών.
Ζημιά σε γέφυρα, οδό ή ότι βρίσκεται από κάτω λόγω του βάρους του
οχήματος ή δονήσεων που προκαλούνται από αυτό.
Φυσική φθορά, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη.
Ζημιά στα ελαστικά εκτός εάν ταυτόχρονα προκληθεί ζημιά και σε άλλα
μέρη του ασφαλισμένου οχήματος.
Οποιοδήποτε ποσό καθορίζεται ως το ποσό απαλλαγής, δηλαδή το
ποσό που καλείται να καταβάλει ο ασφαλισμένος σε απαίτηση για ιδία
ζημιά προτού ενεργοποιηθεί η ασφάλεια.

Υπάρχουν περιορισμοί στην Κάλυψη;
Έξοδα που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στον Πίνακα Παροχών σας.
Η ευθύνη της εταιρείας δεν θα υπερβαίνει την αγοραία αξία ή την υπολογιζόμενη αξία του οχήματος που αναγράφεται τον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου (για περιεκτική κάλυψη).
Δεν θα αποζημιώσουμε το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό ιδίας κράτησης (για περιεκτική κάλυψη) εκτός εάν η απαίτηση αφορά ανεμοθώρακα. Το ποσό ιδίας κράτησης μπορεί
να αυξάνεται από το βασικό αν ο οδηγός είναι κάτω των 25 ή άνω των 70 ετών .
Το ολικό ποσό για την επιπρόσθετη κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων δεν θα υπερβαίνει τις 13.000€ και δεν καλύπτει άτομά κάτω των 18 ή άνω των 70 ετών.
Η ευθύνη της εταιρείας δεν θα υπερβαίνει το μερίδιο που της αναλογεί σε αυτήν σε περίπτωση που υπάρχει άλλη ασφάλεια που καλύπτει τη ίδια ζημιά.
Η επιπρόσθετη κάλυψη της απώλειας χρήσης δεν θα υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες μέρες και δεν θα γίνεται καμία πληρωμή σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.
Η επιπρόσθετη κάλυψη πέραν της οδού δεν ισχύει σε πεδία απογείωσης, προσγείωσης και στάθμευσης αεροσκαφών.
Δεν θα αποζημιώσουμε οποιαδήποτε απαίτηση σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών.
Δεν προσφέρεται Οδική Βοήθεια σε οχήματα με μέγιστο μικτό βάρος πέραν των 3500 κιλών.
Δεν προσφέρεται κάλυψη εάν ο χρήστης και το όχημα δεν κατέχουν έγκυρη άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας

Πού είμαι καλυμμένος;
Παρέχεται κάλυψη στον ασφαλισμένο ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο οδηγό για απαίτηση σε οδό στην Κύπρο εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυπριακή
Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Επιπλέον παρέχεται κάλυψη (μόνο για το μέρος της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι τρίτου) στα 28 κράτη μέλη που έχουν
προσυπογράψει το Μέρος ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Πληρωμή ασφαλίστρου στην ημερομηνία οφειλής του.
• Να βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις και περιγραφές που μας έχετε δώσει είναι ακριβείς και αληθείς και ότι δεν έχετε αποκρύψει οποιοδήποτε γεγονός που αυξάνει
την πιθανότητα απαίτησης καθώς και να επικαιροποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
• Να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε αλλαγή στον ασφαλισμένο κίνδυνο που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλιση. Να λαμβάνετε όλες τις λογικές προφυλάξεις για τη συντήρηση
του μηχανοκίνητου οχήματος και να συμμορφώνεστε με οποιεσδήποτε νομικές ή άλλες υποχρεώσεις επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή.
• Σε περίπτωση απαίτησης, να ενημερώνετε άμεσα την υπηρεσία οδικής βοήθειας ή/και φροντίδας ατυχημάτων ή/και την αστυνομία.
• Να καταβάλλετε το ασφάλιστρο με βάση τη συχνότητα που έχει συμφωνηθεί και η οποία αναφέρεται στον Πίνακα Πληρωμής Ασφαλίστρου.
• Να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους του ασφαλιστηρίου οι οποίοι αναγράφονται σε αυτό.

Πότε και πώς πληρώνω;
Το ασφάλιστρο πληρώνεται στην ημερομηνία οφειλής, που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο.
Το ασφάλιστρο μπορεί να πληρωθεί:
Μηνιαία (Μόνο με Τραπεζική Εντολή), Τριμηνιαία, Εξαμηνιαία και Χρονιαία
Οι τρόποι πληρωμής είναι όπως πιο κάτω:
Μετρητά , Εντολή Άμεσης Χρέωσης, Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα, Τραπεζική Εντολή, Μεταφορά (wire transfer)

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η κάλυψη αρχίζει στην ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο «Περίοδος Ασφάλισης» στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου και εφόσον το Πιστοποιητικό Ασφάλισης εκδοθεί και
παραδοθεί σε εσάς και ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Εάν θελήσετε να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο, έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε το θελήσετε, αποστέλλοντας μας γραπτή ειδοποίηση και επιστρέφοντάς μας το Πρωτότυπο
Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Σε τέτοια περίπτωση, εμείς θα σας πιστώσουμε με το 90% του ασφαλίστρου που αναλογεί από την ημερομηνία ακύρωσης μέχρι τη λήξη του
ασφαλιστηρίου εάν και εφόσον δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά την τρέχουσα περίοδο ασφάλισης.

