Ασφάλιση Περιουσίας

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν:

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο FULL COVER-FULL COVER RESTAURANT ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Ασφαλιστική Εταιρεία: INTERASCO Α.Ε.Γ.Α., Χαλάνδρι Αττικής Ελλάδα, Αρ. ΓΕΜΗ 7057801000
Εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ν.4364/2016)

Το παρόν δεν υποκαθιστά ούτε την κατά νόμο προσυμβατική ενημέρωση που παρέχεται με την πρόταση ασφάλισης, όπως παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο από
τον ασφαλιστή του, ούτε τους όρους του ασφαλιστηρίου που θα εκδοθεί και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους (ΓΟ & ΕΟ) της αντίστοιχης ασφαλιστικής σύμβασης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης ;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης παρέχει
ολοκληρωμένη κάλυψη της αντίστοιχα ασφαλιζόμενης περιουσίας, είτε μόνον του Κτιρίου είτε μόνον του Περιεχόμενου του, ή και των δύο,
με επιπλέον συμπληρωματικές καλύψεις για προσωπικό ατύχημα, χρηματικές απώλειες και αστικές ευθύνες έναντι τρίτων και εργαζομένων
για την πληρέστερη κάλυψη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.

Τι ασφαλίζεται ;

Τι δεν ασφαλίζεται;

Κτίριο, το οποίο περιλαμβάνει την οικοδομή και σταθερά
προσαρτημένες επ’ αυτής βελτιώσεις, ή
Περιεχόμενο, το οποίο περιλαμβάνει , εξοπλισμό, μηχανήματα,
εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, ή
Κτίριο και Περιεχόμενο (κατά τα ίδια άνω) μαζί,
ασφαλιζομένης της ανωτέρω περιουσίας, χωριστά ή και μαζί,
για υλικές ζημιές κατά παντός κινδύνου, υπό την έννοια κάθε
απρόβλεπτης και τυχαίας υλικής απώλειας ή καταστροφής ή
ζημίας, της άνω περιουσίας, ή μέρους αυτής, από όλους τους
κινδύνους και τις περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις
εξαιρέσεις.
Ενδεικτικά παρέχεται κάλυψη για ζημίες που προέλθουν από :
Φωτιά, κεραυνό, έκρηξη
Θύελλα / καταιγίδα, πλημμύρα
Διαρροή νερού από δεξαμενή ή σωλήνα
Πρόσκρουση οχήματος ή ζώου
Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
Κλοπή μετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και
κακόβουλες ενέργειες από πρόσωπα άλλα πλην κλεπτών (εφ΄όσον
δεν εξαιρείται η ασφάλισή τους λόγω τοποθεσίας κινδύνου)
Προαιρετικά, με πρόσθετο ασφάλιστρο, μπορεί να καλύπτεται
Σεισμός και / ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
Διακοπή Εργασιών: Προσωρινή ή ακόμα και μόνιμη διακοπή
εργασιών συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων
Συμπληρωματικά έξοδα μετά από ζημιά, όπως για αποκομιδή
συντριμμάτων και εκκαθάριση εδάφους, έξοδα κατεδάφισης,
έξοδα περιορισμού της ζημιάς, έξοδα πυρόσβεσης, έξοδα
καθαρισμού, έξοδα φύλαξης, έξοδα αρχιτεκτόνων/ μηχανικών/
δημοσίων αρχών, έξοδα επαγγελματικής μετεγκατάστασης, ζημίες
κλέπτη
Γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία της
επιχείρησης
Εργοδοτική αστική ευθύνη
Αστική ευθύνη προϊόντος
Αστική ευθύνη Διεύθυνσης & Στελεχών (D & O)
Απώλεια ή ζημία στα Χρήματα εξαιτίας της φυσικής
καταστροφής ή παράνομης και υπαίτιας αφαίρεσης αυτών εντός
των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή οποιουδήποτε τραπεζικού
οργανισμού
Απώλεια μετρητών, κατόπιν παράνομης και υπαίτιας παραβίασης
ή εξαιτίας απόπειρας διενέργειας των ανωτέρω σε κλειδωμένα
συρτάρια, φορητά κουτιά μετρητών ή ταμειακές μηχανές, εντός
εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή κατόπιν παράνομης και υπαίτιας
αφαίρεσης ή εξαιτίας απόπειρας αυτής σε κλειδωμένα συρτάρια,
φορητά κουτιά μετρητών ή ταμειακές μηχανές

Αποκλείονται της ασφάλισης, και δεν καλύπτονται
ζημίες που προξενούνται άμεσα ή έμμεσα από
κάποιο, με τη συγκυρία κάποιου και σαν συνέπεια
κάποιου, γεγονότος από τα ακόλουθα:
Πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή
επιχειρήσεις που μοιάζουν με πολεμικές ή εμφύλιο πόλεμο (είτε
έχει κηρυχθεί ο πόλεμος είτε όχι) καθώς και ζημία οποιουδήποτε
ασφαλιζόμενου αντικειμένου ως συνεπεία διαταγής της δημόσιας
αρχής
Ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση
εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία
που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση
πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και αίτια εκείνα
που έχουν ως συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση του
στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας καθώς
και από οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη,
περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων ως άνω
Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό
τους ή από πυρηνική αντίδραση ή ακτινοβολία. Από φαινόμενα
που προκαλούνται από τους μετασχηματισμούς του πυρήνα του
ατόμου ή από επιτάχυνση ατόμων, από ιονίζουσες ακτινοβολίες
ή από μολύνσεις που έχουν αιτία τη ραδιενέργεια , τοξικότητα,
έκρηξη ή άλλους κινδύνους ή μολυσματικές ιδιότητες οιασδήποτε
πυρηνικής εγκατάστασης ή εξαρτήματος, από σχάση ή τήξη του
πυρήνα ή από κάθε σχετική προς τούτο αντίδραση ή ραδιενεργό
δύναμη ή ουσία, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή απόβλητο ή
από κατάλοιπο της καύσης πυρηνικού καυσίμου
Δόλο ή σκόπιμη ενέργεια
Πυραύλους ή βλήματα ή εγκαταλελειμμένα πολεμικά όπλα ή
πυρομαχικά
Μολυσματικές, λοιμώδεις και μεταδοτικές ασθένειες
Μόλυνση ή ρύπανση
Αδυναμία αναγνώρισης ημερομηνίας από ηλεκτρονικά
μηχανήματα
Ζημίες από μούχλα, μύκητες, σπόρους
Προϋπάρχουσες ζημιές
Λογισμικό - διαδίκτυο
Επίσης δεν ασφαλίζονται :
Αντικείμενα εκτός της δηλούμενης τοποθεσίας κινδύνου
Κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα μέταλλα, ράβδοι χρυσού,
γούνες, σπάνια αντικείμενα, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά έργα
τέχνης ή σπάνια βιβλία
Περιουσιακά στοιχεία και οικοδομήματα κατά τη διάρκεια της
κατασκευής ή ανέγερσης και υλικά ή προμήθειες σχετικά με αυτά

Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων & Επιταγών
κατά τη μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος /υπάλληλο
της επιχείρησης ή εταιρεία μεταφοράς χρημάτων
Ζημιές από την αποδοχή πλαστών ή πλαστογραφημένων
χαρτονομισμάτων
Σωματικές βλάβες, τραυματισμό σε στελέχη / υπαλλήλους
ως άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της
επιχείρησης
Απώλεια κλειδιών λόγω ληστείας, διάρρηξης ή αρπαγής
κλειδιών
Προσωπικό ατύχημα νομίμου εκπροσώπου (θάνατο ή μόνιμη
ολική/ μερική ανικανότητα)

Που είμαι καλυμμένος;
Εντός της Ελληνικής Επικράτειας, και συγκεκριμένα στη
διεύθυνση / διευθύνσεις της επιχείρησής σας που ρητά θα
δηλώσετε και θα αναγραφεί/ούν στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
(τοποθεσία κινδύνου).
Ειδικά επί συμπληρωματικής κάλυψης από προσωπικό ατύχημα
η κάλυψη είναι παγκόσμια.

τα περιουσιακά στοιχεία κατά την κατασκευή ή ανέγερση
Γη, δρόμοι, πεζοδρόμια, προκυμαίες και προβλήτες, γέφυρες,
υπόνομοι ή εκσκαφές, φράγματα, δεξαμενές, κανάλια αναχώματα,
επιχώματα ,φρεάτια νερού, μάνδρες αποθήκευσης, πηγάδια,
υπόγειες σήραγγες, φρεάτια, αποβάθρες
Ζώα, καλλιέργειες ή δέντρα

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Ανά καλυπτόμενο κίνδυνο προβλέπονται ειδικά ανώτατα όρια
ευθύνης.
Σε ορισμένες καλύψεις ισχύουν αντίστοιχες Απαλλαγές της
Εταιρείας, κατά ποσοστό και με ελάχιστο όριο στο ποσό της
αποζημίωσης κατά περίπτωση, ή κατ’ αποκοπή συγκεκριμένου
ποσού στο ποσό της αποζημίωσης κατά περίπτωση, ή ποσοστού
επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ή και χρονικών
ορίων, ως εξής :
Σε κάθε τυχαία υλική ζημιά 5% με ελάχιστο € 550
Σε κλοπή απαλλαγή 5% με ελάχιστο € 550
Σε βραχυκύκλωμα απαλλαγή €150.
Σε θραύση κρυστάλλων / καθρεπτών / διαφημιστικών
πινακίδων απαλλαγή € 150

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Εμπρόθεσμη, πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης,
καταβολή του ασφαλίστρου, ολόκληρου ή κάθε τυχόν
συμφωνημένης δόσης του.
• Η περιγραφή με ακρίβεια των προσδιοριστικών στοιχείων κάθε
καλυπτόμενου κινδύνου (τοποθεσία κινδύνου, είδος κατασκευής
και χρήσης, μέτρα προστασίας και προηγούμενο ιστορικό
ζημιών κ.λπ.)
• Η γνωστοποίηση στην Εταιρεία εγγράφως κάθε μεταβολής
στα ως άνω αρχικά δηλούμενα στοιχεία, καθώς και στα
προσωπικά στοιχεία ταυτότητάς μου.
• Η λήψη όλων των ευλόγων μέτρων προφύλαξης και
προστασίας για την αποφυγή ζημιάς ή ατυχήματος.
• Η λήψη των απαιτούμενων και των κατά νόμο γενικά
προβλεπομένων μέτρων προστασίας της ασφαλιζόμενης
περιουσίας, καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.
• Η γνωστοποίηση έγκαιρα στην Εταιρεία τυχόν ζημιογόνου
συμβάντος, και παράλληλα με την επέλευσή του η επίδειξη
άμεσα κάθε απαιτούμενης επιμέλειας και η ανάληψη
κατάλληλων ενεργειών για τον περιορισμό ζημιών. Η συνδρομή
προς την Εταιρεία για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Πότε και πώς πληρώνω;
Το ασφάλιστρο καταβάλλεται με τη σύναψη της σύμβασης, και
πάντως πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης.
Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ΕΛΤΑ με
ταχυπληρωμή, με e-banking με κωδικό πληρωμής ή τραπεζική
μεταφορά, πιστωτική κάρτα ή απευθείας στην Ασφαλιστική
Εταιρεία.

Σε διαρροή σωληνώσεων και νερά απαλλαγή 5% με ελάχιστο
€ 550 για ισόγειους και άνω ορόφους και με ελάχιστο € 1.000
για υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους
Σε σεισμό και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού απαλλαγή 2% επί
του ασφαλισμένου κεφαλαίου
Στο ημερήσιο επίδομα απαλλαγή τις 7 πρώτες εργάσιμες
ημέρες
Στα χρήματα εντός και εκτός εγκαταστάσεων α) στο
πρόγραμμα FULL COVER απαλλαγή 5% με ελάχιστο € 550 και
β) στο πρόγραμμα FULL COVER RESTAURANT απαλλαγή 5%
με ελάχιστο € 600
Στα χρήματα σε κλειδωμένα συρτάρια, φορητά
κουτιά μετρητών ή ταμειακές μηχανές και στα πλαστά ή
πλαστογραφημένα χαρτονομίσματα απαλλαγή €200
Επί γενικής αστικής ευθύνης απαλλαγή € 300 στις υλικές
ζημιές
Ανά κάλυψη ισχύει πλέγμα ειδικών εξαιρέσεων και
προϋποθέσεων, οι οποίες ειδικότερα ορίζονται στους ΓΟ του
ασφαλιστηρίου περιουσίας ή/και στους ΕΟ ασφάλισης του
παρόντος προγράμματος, και ανάλογα περιορίζουν αντίστοιχες
καλύψεις, ενδεικτικά:
Δεν καλύπτεται ζημιά που προκλήθηκε από Στάση, Απεργία,
Οχλαγωγία, Πολιτικές ταραχές, Τρομοκρατία (ή Τρομοκρατικές
ενέργειες) σε ασφαλιζόμενη περιουσία που βρίσκεται
εντός των περιοχών που ορίζονται: α) Για την Περιοχή του
Δήμου Αθηναίων, στο κέντρο της Αθήνας και σε απόσταση
μικρότερη των 100 μέτρων από Πρεσβείες, Προξενεία, Γραφεία
Κομμάτων, Γραφεία Εφημερίδων, Δικαστήρια, Εφορίες. β) Για
το νομό Αττικής σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από
εγκαταστάσεις Γηπέδων γ) Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης,
Λάρισας και Βόλου σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από
εγκαταστάσεις γηπέδων

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η έναρξη της κάλυψης ξεκινάει με την καταβολή των ασφαλίστρων. Η διάρκεια ασφάλισης συμφωνείται διαφορετική σε κάθε περίπτωση, και ανάλογα, η
έναρξη και η λήξη της, αναγράφονται στο ασφαλιστήριο.

Πώς μπορώ να ακυρώσω την σύμβαση;
Με δήλωση εναντίωσης ή υπαναχώρησης κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα που παραδίδεται με το Ασφαλιστήριο, ή με έγγραφη καταγγελία της σύμβασης. Τα
παραπάνω πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρεία με συστημένη επιστολή.

