
Το έγγραφο αυτό αποτελεί σύνοψη ενημερωτικού χαρακτήρα του ασφαλιστηρίου Κλοπής. Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις της κάλυψης περιέχονται στο ασφαλιστήριό μας, δείγμα του οποίου 
μπορείτε να ζητήσετε από τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή τα κατά τόπους γραφεία μας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να διαφοροποιήσει ή να απορρίψει τους όρους της 
προσφερόμενης κάλυψης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το ασφαλιστήριο Κλοπής παρέχει κάλυψη έναντι απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς σε περιουσία, με βάση την τρέχουσα αγοραία αξία της, που προκλήθηκε από κλοπή ή απόπειρα κλοπής ως 
αποτέλεσμα διάρρηξης και παρέχει αυτόματα κάλυψη και σε απώλεια ή ζημιά στο κτίριο στο οποίο βρίσκεται η ασφαλισμένη περιουσίας εξαιτίας του ίδιου γεγονότος.

Τι ασφαλίζεται;

 Κλοπή ή απόπειρα κλοπής της ασφαλισμένης 
περιουσίας, που πραγματοποιείται κατόπιν διάρρηξης, 
συνοδευόμενης από βίαιη ή σφοδρή είσοδο στο κτίριο 
στο οποίο φυλάσσεται,

 Απώλεια ή ζημιά στο κτίριο, που θα κληθείτε να 
αποκαταστήσετε, ως αποτέλεσμα κλοπής ή απόπειρας 
κλοπής κατόπιν διάρρηξης, συνοδευόμενης από βίαιη 
ή σφοδρή είσοδο στο κτίριο

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Απαιτήσεις που προκύπτουν ενόσω η ασφαλισμένη 

περιουσία βρισκόταν εκτός της Διεύθυνσης 
Ασφαλισμένης Περιουσίας που καθορίζεται

 Θεληματικές ενέργειες δικές σας ή μέλους της 
οικογένειάς σας ή ενοικιαστή σας ή εργοδοτούμενού 
σας

 Απώλεια ή ζημιά ενόσω η περιουσία είναι ακατοίκητη 
για συνεχόμενο διάστημα που ξεπερνά τις τριάντα 
συνεχόμενες μέρες ή οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη, 
συνεχόμενη περίοδο έχετε ζητήσει και έχουμε 
συμφωνήσει

 Απώλεια ή ζημιά σε πολύτιμα μέταλλα ή λίθους, 
χρήματα οποιασδήποτε μορφής, γραμματόσημα, 
λαχνούς, έγγραφα ή χειρόγραφα, εμπορικά βιβλία, 
ηλεκτρονικά συστήματα, δείγματα ή πρότυπα ή σχέδια 
ή μήτρες, εκτός όπου μας τα έχετε δηλώσει και τα 
έχουμε αποδεχθεί για ασφάλιση

 Απώλεια ή ζημιά σε γυαλιά, υαλοπίνακες, βιτρίνες ή σε 
επιγραφές γυαλιών, υαλοπινάκων  ή βιτρίνων

 Κάλυψη περιουσίας που είναι ειδικότερα ασφαλισμένη 
κάτω από άλλο ασφαλιστήριο

 Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε πράξη πολέμου ή 
τρομοκρατίας, ωστικό κύμα, ραδιενέργεια ή τοξικότητα 
υλικού ή ιονίζουσα αντινοβολία

 Απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που δεν σας ανήκει, 
εκτός όπου μας την έχετε δηλώσει και την έχουμε 
αποδεχθεί για ασφάλιση

 Απώλεια ή ζημιά που προέκυψε από πυρκαγιά ή έκρηξη

 Έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά

Υπάρχουν περιορισμοί στην Κάλυψη;
 Το εκάστοτε πληρωτέο ποσό όσον αφορά την ασφαλισμένη περιουσία, δεν μπορεί να υπερβαίνει το Ασφαλισμένο Ποσό που μας έχετε δηλώσει και όσον αφορά το κτίριο, το 

5% του Ασφαλισμένου Ποσού που μας έχετε δηλώσει

 Το εκάστοτε αφαιρετέο ποσό, δηλαδή το πρώτο μέρος κάθε απαίτησης ξεχωριστά (είτε ποσό είτε ποσοστό), που θα έχει συμφωνηθεί και το οποίο θα αναφέρεται στον 
Πίνακα Ασφαλιστηρίου

 Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο ποσό της ασφαλισμένης περιουσίας που έχετε δηλώσει είναι μικρότερο σε σχέση με την τρέχουσα αξία της, το ποσό αποζημίωσης 
μειώνεται αναλογικά

 Για οποιαδήποτε απαίτηση παρέχεται κάλυψη, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε το κόστος επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης με βάση τα δικαιολογητικά που θα μας 
προμηθεύσετε ή να αναλάβουμε τα έξοδα επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης με βάση προμηθευτή ή τεχνικό που θα επιλέξουμε. Αν επιλέξετε εσείς τον προμηθευτή ή τεχνικό 
και αυτό συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για εμάς, θα επωμιστείτε αυτό το πρόσθετο κόστος.

Πού είμαι καλυμμένος;
 Στη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η ασφαλισμένη περιουσία, όπως μας την έχετε δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης και θα αναφέρεται στην παράγραφο «Διεύθυνση 

Ασφαλισμένης Περιουσίας» στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου. 
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης

• Να επικαιροποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας που κατέχουμε (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

• Να καταβάλλετε το ασφάλιστρο με βάση τη συχνότητα που θα έχει συμφωνηθεί και η οποία αναφέρεται στον Πίνακα Πληρωμής Ασφαλίστρου

• 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 τις 
επιπτώσεις ή την πιθανότητα επέλευσης ενός κινδύνου

• Να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε αλλαγή στον κίνδυνο που μπορεί να επαυξάνει την πιθανότητα απαίτησης

• Να παίρνετε όλες τις λογικές προφυλάξεις για προστασία της περιουσίας σας και αποτροπή ζημιάς και να συμμορφώνεστε με οποιεσδήποτε νομικές ή άλλες υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από αρμόδια αρχή

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς ή άλλης απαίτησης

• •Να πάρετε όλα τα λογικά μέτρα για περιορισμό της 

• •Να μας ενημερώσετε γραπτώς για το περιστατικό εντός τριάντα ημερών και κατά την υποβολή της, να παραθέσετε οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία, τιμολόγια, αποδείξεις ή άλλες 
πληροφορίες σας ζητηθούν

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 με την αποδοχή της πρότασης που μας έχετε υποβάλει και την καταβολή της πρώτης δόσης του ασφαλίστρου. Η κάλυψη λήγει σε ένα χρόνο, εκτός εάν έχετε 
επιλέξει μικρότερη περίοδο ή δεν έχετε καταβάλει έγκαιρα τις συμφωνημένες δόσεις του ασφαλίστρου.

Η κάλυψη, σε κάθε περίπτωση, παύει όταν η περιουσία πωληθεί ή μεταβιβασθεί, εκτός αν τέτοια μεταβίβαση γίνει διά νόμου ή μέσω διαθήκης ή όπου η περιουσία μετακινηθεί σε 
χώρο εκτός της «Διεύθυνσης Ασφαλισμένης Περιουσίας» που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο οποτεδήποτε αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση προς εμάς και σε τέτοια περίπτωση  και νοουμένου ότι δεν θα έχει υποβληθεί απαίτηση, 
θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά του ασφαλίστρου που προκύπτει μετά την κατακράτηση του ασφαλίστρου που αναλογεί για την περίοδο που το Ασφαλιστήριο ήταν σε ισχύ.
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