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Αυτό το έγγραφο πληροφοριών είναι μια σύντομη περιγραφή για τις υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις του προϊόντος και δεν είναι ούτε αποτελεί 
μέρος του ασφαλιστηρίου. Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση ούτε την 
ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα 
έγγραφα Η ασφάλιση διέπεται από το ασφαλιστήριο και ΜΟΝΟ. 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Ασφάλιση περιεχομένου μόνιμων κατοικιών σε Ά κίνδυνο, έναντι κινδύνων πυρκαγιάς  που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο από τη θέληση του 

ασφαλισμένου περιστατικό, βλάβη, απώλεια ή καταστροφή. 

  Τι ασφαλίζεται;  
     Βασικές καλύψεις: 

✓ Ζημιές στο περιεχόμενο μόνιμης κατοικίας (σε Ά κίνδυνο) 

από πυρκαγιά 

✓ Ζημιές στο περιεχόμενο μόνιμης κατοικίας κατά ή από την 

προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς 

 

 

 

            Ασφαλιστικό ποσό: 

Το ασφαλιζόμενο ποσό παρέχεται σε Ά Κίνδυνο και 

αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

 

 

 

 

  Τι Δεν ασφαλίζεται;  
  

 Πυρκαγιά που οφείλεται σε σεισμό – έκρηξη 

ηφαιστείου 

 Πυρκαγιά σε κατοικία χωρίς άδεια ανέγερσης 

 Πυρκαγιά σε κατοικία που δεν είναι μόνιμη κατοικία 

του ασφαλισμένου 

 Ζημιές στο περιεχόμενο κατοικίας που από αιφνίδια 

διαφυγή καπνού, που οφείλεται αποκλειστικά σε 

πυρκαγιά  

 Ζημιές στο περιεχόμενο κατοικίας από 

βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερφόρτωση, διαφυγή ή 

αυξομείωση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος που 

προκαλούν πυρκαγιά 

 Ζημιές από πυρκαγιά σε είδη και αξεσουάρ αμφίεσης, 

κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη 

 Ζημιές από πυρκαγιά σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές 

συσκευές αξίας μικρότερης των 100 ευρώ 

 

 

  Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

          Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει ζημιές: 

! Που οφείλονται σε πόλεμο, πυρηνικά όπλα και υλικά, 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες, μόλυνση από οποιαδήποτε 

αιτία 

! Που οφείλονται σε φυσιολογικές φθορές, καθώς και 

τα έξοδα συντήρησης των ασφαλισμένων 

αντικειμένων 

! Αποθετικές 

! Που προϋπάρχουν της ασφάλισης 

! Που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του 

ασφαλισμένου ή προσώπων που έχουν προστιθεί σε 

αυτόν 

! Για αντικείμενα που βρίσκονται σε υπαίθριους 

χώρους ή κάτω από υπόστεγα 

! Σε οποιαδήποτε ψηφιακά δεδομένα ή ηλεκτρονικά 

αρχεία ή λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή 

συστημάτων 

! Σε ζώα, δέντρα, φυτά και λοιπή βλάστηση 

! Εντός των ορίων απαλλαγής ή πέραν των ορίων 

κάλυψης που αποτυπώνονται στο ασφαλιστήριο 

! Που αποτυπώνονται στις Γενικές ή Ειδικές εξαιρέσεις 

των Γενικών ή Ειδικών όρων ασφάλισης του 

ασφαλιστηρίου 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

 Η ειλικρινής συνεπής και πλήρης συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στην αίτηση ασφάλισης 

 Η έγκαιρη ενημέρωση της εταιρίας, εάν τα  στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης ή στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο έχουν μεταβληθεί  

 Να λαμβάνετε τα εύλογα και αναγκαία μέτρα για την προστασία της περιουσίας σας και να ειδοποιείτε τις αρμόδιες 

αρχές σε περίπτωση ζημιογόνων γεγονότων 

 Να ειδοποιήσετε την εταιρία εγγράφως, άμεσα, σε οκτώ(8) ημέρες από τότε που λάβατε γνώση της ζημιάς 

 Να ενημερώνετε την εταιρία για κάθε περιστατικό ή στοιχείο που επιφέρει αύξηση του κινδύνου εντός 14 ημερών, από 

την ημέρα που το πληροφορηθήκατε  

 Να κάνετε κάθε δυνατή ενέργεια με σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό της ζημιάς 

 Να δίνετε κάθε δυνατή βοήθεια στους εκπροσώπους ή πραγματογνώμονες της εταιρίας για τη διαπίστωση και εκτίμηση 

των ζημιών 

 Να διατηρείτε τον ζημιωθέντα χώρο αναλλοίωτο μέχρι την επίσκεψη του πραγματογνώμονα και να ακολουθείτε τις 

οδηγίες του. 

   Πότε και πως πληρώνω; 

Πρέπει να καταβάλετε το ποσό των ασφαλίστρων έως την ημερομηνία που αυτά είναι απαιτητά. Μπορείτε να 

καταβάλετε/εμβάσετε τα ασφάλιστρα σε εμάς, είτε να πληρώσετε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, ο οποίος 

έχει πάρει από εμάς την εξουσιοδότηση να εισπράττει ασφάλιστρα. 

     Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο, υπό την προϋπόθεση  να έχετε καταβάλλει  εμπρόθεσμα τα ασφάλιστρα. 

Η ασφαλιστική κάλυψη παύει μετά το πέρας της διάρκειας του συμβολαίου που καταγράφεται στο ασφαλιστήριο, 

οπότε επέρχεται και η λήξη του. 

   Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

         Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωση προς την  εταιρία, 

για τους λόγους που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του 

δικαιώματος εναντίωσης ή υπαναχώρησης. 

 

   Που είμαι καλυμμένος; 

Στην διεύθυνση και στο ακίνητο που περιγράφονται στο ασφαλιστήριο 


