Ασφάλιση Μικρών Κοσμηματοπωλείων
Έγγραφο Πληροφοριών Ασφαλιστικού Προγράμματος
Πρόγραμμα Ασφάλισης Μικρών Κοσμηματοπωλείων
Εταιρία: Karavias Underwriting Agency - Coverholder at LLOYD’S
Εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα. ΑΡ.ΓΕΜΗ: 345121
Εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ν. 4364/2016)

Αυτό το έγγραφο περιέχει μια περίληψη των κύριων καλύψεων και εξαιρέσεων της ασφάλισης Μικρών
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, σε
περίπτωση που συμβεί απώλεια ή ζημία από :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πυρκαγιά
Κεραυνό
Σεισμό
Πτώση αεροσκαφών ή άλλων εναέριων συσκευών ή/και
εξαρτημάτων που καταπίπτουν από αυτά.
Διάρρηξη
Κλοπή
Ληστεία / ένοπλη ληστεία ή απόπειρα διάρρηξης / κλοπής /
ληστείας / ένοπλης ληστείας.
Θύελλα, πλημμύρα
Υπερχείλιση ή διαρροή σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων
ύδρευσης.
Πρόσκρουσης οποιουδήποτε χερσαίου οχήματος το οποίο δεν
ανήκει στον Ασφαλιζόμενο ή δεν είναι υπό τον έλεγχο αυτού ή
κάποιου μέλους της οικογένειας του ή κάποιου υπαλλήλου
του.

Τι δεν ασφαλίζεται;

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

Προαιρετικές Καλύψεις
(Συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων)
Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε κάποιες από τις ακόλουθες
καλύψεις:
•
•

Θραύση κρυστάλλων / βιτρινών
Χρήματα σε χρηματοκιβώτιο

Ανατρέξτε στο Συμβόλαιο για τις πλήρεις παροχές που
καλύπτονται: τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του
ασφαλιστηρίου αυτού.

Τρομοκρατικές Ενέργειες
Απώλεια ή ζημία που είναι άμεση ή έμμεση ή ως επακόλουθο
πολέμου, εισβολής, ενέργειας εξωτερικών εχθρών,
εχθροπραξιών
Μεταφορές ή/και αποστολές εμπορευμάτων.
Συμμετοχή σε εκθέσεις
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).

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

•

Επαρκή βιβλία και αρχεία (Ρήτρα απογραφής αποθεμάτων)
Πλήρως λειτουργικό σύστημα συναγερμού που να ενσωματώνει:
Περιμετρική και εσωτερική προστασία
Προστασία του χρηματοκιβωτίου
Αυτόνομη και αυτοπροστατευόμενη ηχητική σειρήνα
Μετάδοση σήματος ειδοποίησης του Ασφαλιζόμενου εξ αποστάσεως
Χρηματοκιβώτιο με προδιαγραφή αντιδιαρρηκτικής αντοχής κατά ελάχιστο Κατηγορίας 3, συνδεδεμένο με το
σύστημα συναγερμού
Κατεβασμένα και κλειδωμένα ρολά προστασίας εκτός ωρών εργασίας
Η υπάρχουσα ποσότητα εμπορευμάτων να μην υπερβαίνει το ποσό των € 200.000,00
Σε περίπτωση που κατ’ εξαίρεση και κατόπιν ειδικής συμφωνίας το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (σε ποσότητα
εμπορευμάτων) ξεπερνά το ποσό των € 200.000,00 με μέγιστη κάλυψη τα € 250.000,00, προστίθεται η ρήτρα
παρουσίας δύο ατόμων.
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.

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).

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
και τελειώνει πάντα στις 12:00 το μεσημέρι των συμφωνημένων ημερομηνιών (έναρξη της ασφάλισης ή
πληρωμή 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.

