Το σπίτι είναι
για να το χαίρεσαι! /
Simply enjoy
your home!
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Η Εταιρεία. / The Company.
Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται Παγκύπρια μέσω του μεγάλου δικτύου συνεργατών της και μέσω
των γραφείων της σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο. Εργοδοτεί πέραν των εβδομήντα άρτια
καταρτισμένων ατόμων και διατηρεί συνεργασία με περισσότερους από 120 ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές σε ολόκληρο το νησί. / Cosmos operates island-wide through its large network of
insurance intermediaries and through its offices in Nicosia, Larnaca, Limassol & Paphos. The Company
employes over seventy well-trained individuals and cooperate with more than 120 insurance
intermediaries throughout the island.

02

Εταιρικές Αξίες / Corporate Values
Δουλεύουμε με πάθος, έχοντας στόχο την καθημερινή βελτίωση μας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη του
πελάτη και προσφέρουμε άριστη υπηρεσία που εξυπηρετεί τον ίδιο και όχι εμάς. Επιδιώκουμε να
βελτιωνόμαστε συνεχώς μαθαίνοντας από τα λάθη και τις επιτυχίες μας, ερευνόντας για παροχή νέων
παρερχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις των
πελατών μας. / We are passionate at what we do, focusing on our daily improvement by recognizing the
customers’ needs and we aim to offer the service that suits them and not us. We strive to continually
improve by learning from our mistakes and sucesses. We explore opportunities for new insurance
services, keen to serve the dynamic customer needs.
Επενδύουμε στη γνώση και παρέχουμε ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης στο προσωπικό μας που
επιτρέπουν τόσο την προσωπική του ανάπτυξη όσο και την βέλτιστη αποτελεσματικότητα στην
εργασία. / We invest in our people by providing continuous training opportunities enhancing both
personal development and optimal work efficiently.
Κρατάμε το λόγο μας. Τηρούμε τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις μας. Είμαστε περήφανοι που
αποτελούμε έναν αξιόπιστο και έμπιστο συνεργάτη, έναν αξιόπιστο και έμπιστο εργοδότη, ένα ισχυρό
και έμπιστο μέλος της κοινωνίας και ταυτόχρονα δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας. / We keep
our promises and commitments! We proudly consider ourselves as a reliable and loyal partner and
employer, solid and trusted member of the society and at the same time increasing customer value.
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Τα σχέδια μας / Our plans
Το homeCARE προσφέρεται σε τέσσερα διαφορετικά πακέτα κάλυψης προσαρμοσμένα στις δικές σας
ανάγκες και προϋπολογισμό. / HomeCARE is offered in four different coverage packages tailored to your
needs and budget.

basic

classic

Βασικοί Κίνδυνοι / Basic Perils
Φωτιά ή κεραυνός / Fire or lightning
Έκρηξη / Explosion
Σεισµός ή έκρηξη ηφαιστείου / Earthquake or volcanic eruption
Προαιρετικοί Κίνδυνοι / Optional Perils
Θύελλα, καταιγίδα, σίφουνα, τυφώνα, κυκλώνα,ανεµοστρόβιλο, πληµµύρα /
Storm, tempest, hurricane, tornado, Typhoon, cyclone, whirlwind, flood
Διαφυγή νερού από ντεπόζιτα νερού, συσκευές ή σωλήνες ή διαφυγή νερού ή πετρελαίου
από μόνιμες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού / Water escaping from
water tanks, apparatus, or pipes or water or oil escaping from a fixed heating or cooling installation.
Πτώση δενδρών ή κλαδιών / Falling of Trees or Branches
Πτώση κεραίων τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, ιστών, πυργίσκων ή πλαισίων ηλιακού
θερμοσίμφωνα / Falling of television or radio antennae, mast, towers or solar heating panels
Πρόσκρουση ή πτώση οποιουδήποτε αεροπλάνου ή άλλης ιπτάμενης συσκευής /
Falling of aircraft or other aerial device.
Πρόσκρουση οχήματος ή ζώου / Impact by vehicle or animal
Οχλαγωγία απεργία, ανταπεργία ή εργατικές ταραχές / Riot, strikes or labour disturbances
Κακόβουλη ζημιά ή βανδαλισμός / Malicious act or vandalism
Κλοπή ή απόπειρα κλοπής / Theft or attempted theft
Επεκτάσεις κάλυψης - Αν παρέχεται κάλυψη στο Κτήριο / Policy Extensions - if cover under building is provided
Πρόσθετα Έξοδα / Additional Costs
Απώλεια Ενοικίου / Loss of Rent
Τυχαία ζημιά σε υπόγειες παροχές / Accidental damage to underground services
Τυχαίο σπάσιμο στερεών γυαλιών ή ειδών υγιεινής /
Accidental breakage of fixed glass and sanitary fittings
Εντοπισμός & πρόσβαση / Trace and access
Βραχυκύκλωμα / Short - circuit
Κλειδαριές & κλειδιά / Lock & keys
Επείγουσα πρόσβαση στην κατοικία / Damage by emergency services
Έξοδα περιορισμού ζημιάς / Minimising the damage expenses
Εξωτερικοί χώροι & Εξωτερικές εγκαταστάσεις / Outdoor Installations & Outdoor Areas
Παγετός / Frost
Νομική Ευθύνη Ιδιοκτητών προς Τρίτους / Property owner’s liability to third parties
Επέκταση Νομικής Ευθύνης για τουριστικά καταλύματα /
Public liability extension for holidays lets*

plus

holiday

basic

classic

plus

holiday

Επεκτάσεις κάλυψης - Αν παρέχεται κάλυψη στο Περιεχόμενο / Policy Extensions - if cover under content is provided
Προσωρινή μετακίνηση / Temporary removal
Ενοικίαση υπαλλακτικού χώρου / Alternative accommodation
Τυχαίο ζημιά σε σταθερά τοποθετημένους καθρέφτες & γυαλιά. /
Accidental breakage of fixed mirrors & glass
Ευθύνη Ενοικιαστή / Tenant’s Liability
Κλειδαριές & κλειδιά / Lock & keys
Έξοδα περιορισμού ζημιάς / Minimising the damage expenses
Περιεχόμενα Ψυγείου & Καταψύκτη / Freezer Contents
Απώλεια μετρήσιμου νερού, πετρελαίου ή υγραερίου / Loss of measurable water, oil or gas
Αντικείμενα στο ύπαιθρο / Items in the open
Ληστεία / Robbery
Προσωπικά έγγραφα / Personal Documents
Αντικείμενα Επισκεπτών, φιλοξενουμένων & οικιακού βοηθού /
Visitors, guests and domestic staff contents
Φύλαξη Περιεχομένου ενώ η κατοικία είναι μη-κατοικίσιμη /
Contents safe-keeping whilst the home is uninhabitable
Προσωπικά ατυχήματα / Personal Accidents
Ευθύνη κατόχου προς τρίτους / Occupier’s liability to third parties
Περιεκτική Κάλυψη - Κάλυψη Κατά παντός κινδύνου* / Personal Property - All Risks Cover*
* Οι πιο πάνω καλύψεις εφαρμόζονται μόνο αν δηλώνεται ρητά στην πρόταση ασφάλισης και αν έχει καταβήθεί το πρόσθετο ασφάλιστρο /
These covers are only provided if specifically requested within the proposal form and the additional premium has been paid.
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Πάρε τιμή/ Get a quote
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.cosmosinsurance.com.cy και πάρε τιμή με 2 απλά βήματα.
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο
77 77 6006 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CustomerService@CosmosInsurance.com.cy /
Visit our website at www.cosmosinsurance.com.cy and get a quote with 2 simple steps. You can also get
in touch with our Customer Service Department by simply calling at 77 77 6006 or via email at
CustomerService@CosmosInsurance.com.cy.

Πριν ασφαλιστείτε... /
Before you insure your home...
•
•

•
•
•

Ενημερωθείτε για την «αξία αντικατάστασης». /
Be informed of the term “replacement value”.
Καθορίστε σωστά την προς ασφάλιση αξία, τόσο για το κτήριο όσο και για το περιεχόμενο
της κατοικίας σας. /
Determine your home sum insured, for both building and contents correctly.
Μάθετε τι είναι η υποασφάλιση και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειές της. /
Find out what underinsurance means and it’s impact on your policy.
Ενημερωθείτε για τυχόν εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου σας. /
Ensure you are aware of the possible exclusions of your policy.
Βεβαιωθείτε ότι με το συμβόλαιο που σας προσφέρεται καλύπτονται τυχόν δανειακές σας
υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. /
Ensure that your policy can be assigned to a mortgagee or any other assignee.

Λευκωσία / Nicosia

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46, 1080 Λευκωσία Τ.Θ. 21770, 1513, Λευκωσία /
46 Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia, PO. BOX. 21770, 1512 Nicosia

Λάρνακα / Larnaca

Πηλίου 13, Quality Tower A, Άγιος Νικόλαος, 6037 Λάρνακα /
13 Piliou str. Quality Tower A, Ayios Nicolaos, 6037 Larnaca

Λεμεσός / Limassol

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 22, 3106 Λεμεσός /
22 Griva Digeni Avenue, 3106 Limassol

Πάφος / Paphos

Λεωφ. Νεόφυτου Νικολαΐδη & Γωνία Κιλκίς 12, 8011 Πάφος /
Neofitos Nikolaides Avenue & Kilkis Corner, 8011 Paphos

Επικοινωνία / Contact
77 77 6006

CustomerService@CosmosInsurance.com.cy
www.cosmosinsurance.com.cy

