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Αυτό το έγγραφο περιέχει μια περίληψη των κύριων καλύψεων και εξαιρέσεων της ασφάλισης Μεγάλων
Κοσμηματοπωλείων.
Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα παρέχονται στο
πιστοποιητικό ασφάλισης, στον πίνακα παροχών, στις γενικές εξαιρέσεις και στους όρους του Συμβολαίου.
Πρόκειται για ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για την ασφαλιστική κάλυψη των μικρών επιχειρήσεων
πώλησης κοσμημάτων και ρολογιών κατά των κινδύνων κλοπής και ληστείας.

Τι ασφαλίζεται;

Αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας αποζημιώνει, σύμφωνα με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις των όρων Συμβολαίου τα
προϊόντα και τα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου και τα
τραπεζογραμμάτια, είτε αυτά αποτελούν ιδιοκτησία του Ασφαλισμένου
είτε του έχουν δοθεί ως παρακαταθήκη, ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΖΗΜΙΑΣ
ΑΠΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ
Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου περιλαμβανομένων των κάτωθι
καλύψεων:
Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από Διάρρηξη, Κλοπή, Ληστεία ή
απόπειρα αυτών
Έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλούνται από πυρκαγιά, σεισμό,
κεραυνό, αεροσκάφος ή άλλα ιπτάμενα μέσα ή αντικείμενα που έπεσαν
από αυτά, θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, διάρρηξη ή υπερχείλιση ή
διαρροή σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων ύδρευσης ή πρόσκρουση από
οποιοδήποτε όχημα, άλογο ή άλλο ζώο το οποίο δεν ανήκει ούτε
υπόκειται στον έλεγχο του ασφαλισμένου ή μέλους της οικογενείας ή
απασχολουμένου του ασφαλισμένου
Προαιρετικές Καλύψεις
(Συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων)
1. Μεταφορών εμπορευμάτων από́ και προς το κατάστημα
από́ υπαλλήλους του
2. Των αποστολών με courier ή/και ταχυδρομείο
3. Της μεταφοράς και παραμονής εμπορευμάτων σε κλαδικές ή άλλες
εκθέσεις ή στην κατοικία του ασφαλισμένου.
4. Κάλυψη για τα έπιπλα καταστήματος και γραφείου, εξοπλισμό,
μηχανές, χρηματοκιβώτια, σύστημα συναγερμού, διακόσμηση κλπ
περιεχόμενα έναντι κινδύνων φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, πτώσης
αεροσκαφών, ληστείας ή κλοπής ή απόπειρα ληστείας ή κλοπής,
καταιγίδας, πλημμύρας, θραύσης, υπερχείλισης ή διαρροής σωλήνων
ύδρευσής ή άλλου εξοπλισμού κλπ.
5. Θραύση κρυστάλλων
Ανατρέξτε στο Συμβόλαιο για τις πλήρεις παροχές που
καλύπτονται: τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του
ασφαλιστηρίου αυτού.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα των καταστάσεων που δεν
καλύπτονται.
Ανατρέξτε στους όρους του Συμβολαίου σας για να δείτε όλες τις εξαιρέσεις.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τρομοκρατικές Ενέργειες
Απώλεια ή ζημία που είναι άμεση ή έμμεση ή ως επακόλουθο
πολέμου, εισβολής, ενέργειας εξωτερικών εχθρών,
εχθροπραξιών
Μυστηριώδη εξαφάνιση οποιουδήποτε ασφαλιζόμενου
περιουσιακού στοιχείου
Απώλεια ή ζημιά εξαιτίας κλοπής ή ανέντιμης πράξης που
διαπράχθηκε από τον Ασφαλιζόμενο ή/και υπαλλήλους και
έμπιστους βοηθούς αυτού.
Κλοπή που διαπράττεται με ταχυδακτυλουργικό τρόπο.
Απώλεια ή ζημιά σε ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία που
μπορεί να συμβεί κατά την πραγματοποίηση εργασιών σε
αυτά και οφείλονται άμεσα στις εργασίες αυτές.
Αντικείμενα που λείπουν κατά την απογραφή, για τα οποία
δεν έχει κοινοποιηθεί προηγουμένως απαίτηση.
Απώλεια ή ζημία σε ασφαλιζόμενα αντικείμενα ενώ αυτά
έχουν φορεθεί (εκτός από ωρολόγια χειρός ή κοσμήματα
που έχουν φορεθεί αποκλειστικά και μόνο για δοκιμή).
Ζημία από κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, τυφώνα, έκρηξη
ηφαιστείου κλπ
Κλοπή ή εξαφάνιση από μεταφορικά μέσα του ασφαλισμένου
που έχουν αφεθεί αφύλακτα

Υπάρχουν περιορισμοί στις καλύψεις;
Αναγράφονται τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα προστασίας ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης
του συγκεκριμένου συμβολαίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σε περίπτωση που το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (σε ποσότητα εμπορευμάτων) είναι € 200.001,00 και πάνω
προστίθεται η ρήτρα παρουσίας δύο ατόμων.
Πλήρως λειτουργικό σύστημα συναγερμού που πρέπει να συντηρείται βάση συμβολαίου µε τον
κατασκευαστή.
Υπογεγραμμένη πρόταση ασφάλισης και µε πρόσφατη ημερομηνία σε κάθε ετήσια επέτειο.
Επαρκή βιβλία και αρχεία [Ρήτρα Παροχής Στοιχείων Εμπορευμάτων (ρήτρα απογραφής)
Επιβεβαίωση μέτρων ασφαλείας σε κάθε ετήσια επέτειο.
Με την εντολή ασφάλισης γραπτή επιβεβαίωση πως δεν υπάρχει καμία ζημιά/απώλεια μέχρι την ημερομηνία
της εντολής.
Πραγματογνωμοσύνη εντός 45 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης και συμμόρφωση του
Ασφαλισμένου με τις υποδείξεις του πραγματογνώμονα εντός των χρονικών ορίων που θα υποδειχθούν.
Αφορά σε πρωτασφαλιστήρια
Κάθε επιπλέον μέτρο ασφαλείας λειτουργεί ευνοϊκά ως προς την εκτίμηση του κινδύνου του καταστήματος.
Τα παραπάνω είναι ορισμένα παραδείγματα περιορισμών. Ανατρέξτε στους όρους του συμβολαίου για τους
πλήρεις περιορισμούς.

Πού καλύπτεστε
Για τον περιγραφόμενο κίνδυνο στη/στις δηλωθείσα/ες διεύθυνση/εις κινδύνου, εντός Ελλάδος, σύμφωνα με το
ασφαλιστήριο σας. Όσον αφορά σε μεταφορές & αποστολές εντός των Γεωγραφικών Ορίων που έχουν συμφωνηθεί.
Ανατρέξτε στους όρους του Συμβολαίου

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας
•
•
•
•

Ο έλεγχος των ποσών απαλλαγής, ώστε να γνωρίζετε τις πιθανές επιβαρύνσεις σας για ορισμένες ζημιές.
Περισσότερες λεπτομέρειες στον πίνακα ασφάλισης του συμβολαίου σας.
Ο έλεγχος του συμβολαίου σας μόλις το λάβετε, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει την επιθυμητή κάλυψη.
Η εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων.
Η έγκυρη και πλήρης πληροφόρηση σχετικά με αυτή την ασφάλιση. Ενημερώστε μας άμεσα αν
κάποιο στοιχείο έχει καταγραφεί λανθασμένα ή αν έχει προκύψει οτιδήποτε που μπορεί να
διαφοροποιεί/ επιτείνει τον κίνδυνο.

Χρόνος και τρόπος πληρωμής
•

Η πληρωμή του συμβολαίου πραγματοποιείται απευθείας στους λογαριασμούς της Karavias Underwriting
Agency, είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις (εφόσον το ποσό των ασφαλίστρων το επιτρέπει) στις ημερομηνίες
που έχουν συμφωνηθεί (έναρξη της ασφάλισης ή πληρωμή δόσης κτλ).

Ποιο χρονικό διάστημα καλύπτει η ασφάλιση σας
•

Η κάλυψη ξεκινά με την αποδοχή των όρων ασφάλισης και την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων.
Όπως προκύπτει και από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η κάλυψη ισχύει για 12 μήνες από την έναρξη του
συμβολαίου ή της ανανέωσης αυτού, εκτός εάν ακυρωθεί από εσάς ή εμάς πρωτύτερα. Η κάλυψη αρχίζει
00:01 τοπική ώρα έδρας συμβαλλόμενου και τελειώνει πάντα στις 00:00 τοπική ώρα έδρας
συμβαλλόμενου των συμφωνημένων ημερομηνιών (έναρξη & λήξη της ασφάλισης ή έναρξη & λήξη
εκάστοτε δόσης).

Πώς μπορείτε να ακυρώσετε το συμβόλαιο σας
•
•

Η ακύρωση του συμβολαίου σας, μπορεί να γίνει κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας με την Karavias
Underwriting Agency. Σε περίπτωση ακύρωσης παρακρατούνται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.
Δεν θα υπάρξει επιστροφή, αν έχει συμβεί ήδη ζημιά.
Αν το επιθυμείτε μπορείτε να ανατρέξτε στους γενικούς όρους, περί ακύρωσης του συμβολαίου
σας.

Η Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την Lloyd’s Insurance SA.

