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 Αυτό το έγγραφο περιέχει μια περίληψη των κύριων καλύψεων και εξαιρέσεων της ασφάλισης Μεγάλων Κοσμηματοπωλείων.               

  Ο πίνακας καλυπτομένων κινδύνων ,οι γενικοί και ειδικοί όροι περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

  Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα παρέχονται στο πιστοποιητικό     
ασφάλισης, στον πίνακα παροχών, στις γενικές εξαιρέσεις και στους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, καθώς και σε 
άλλα έντυπα. 

 

 

 
Τι ασφαλίζεται; 

 

 

 
Τι δεν ασφαλίζεται; 

Αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας καλύπτει, σύμφωνα με τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις των όρων Συμβολαίου για 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 συμπεριλαμβανομένων των 
κάτωθι καλύψεων: 

 Απώλεια ή ζημιά συνεπεία Διάρρηξης, Κλοπής, Ληστείας ή 
απόπειρας αυτών 

 Απώλεια ή ζημιά συνεπεία πυρκαγιάς, σεισμού, κεραυνού, 
αεροσκάφους ή άλλων ιπτάμενων μέσων ή αντικείμενων που 
έπεσαν από αυτά, θύελλας, καταιγίδας, πλημμύρας, διάρρηξης 
ή υπερχείλισης ή διαρροής σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων 
ύδρευσης ή πρόσκρουσης 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. Μεταφορές εμπορευμάτων από και προς το κατάστημα από 
υπαλλήλους  

            2. Αποστολές με courier ή/και με συστημένο ταχυδρομείο 

            3. Μεταφορά και παραμονή 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 

.    

              

 

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα των καταστάσεων που δεν 
καλύπτονται. 

 

 . Ευθύνη Εργοδοτών 
 

 Ανέντιμη, δόλια, κακόβουλη ή παράνομη πράξη ή 
παράλειψη του Ασφαλισμένου, 

 

 Συμβατική ευθύνη άμεση ή έμμεση από οποιαδήποτε 
ευθύνη την οποία αναλαμβάνει ο Ασφαλισμένος βάσει 
οποιουδήποτε όρου, συμφωνίας ή εγγύησης. 
 

 Σωματική βλάβη, ασθένεια ή θάνατο οποιουδήποτε 
προσώπου ή απώλεια, ή ζημία ή καταστροφή 
περιουσιακών στοιχείων. 

 Αφερεγγυότητα / πτώχευση του Ασφαλισμένου 

 Γνωστά περιστατικά κατά την έναρξη της ασφάλισης. 

 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, σωφρονιστικές, 
επιβαρυντικές ή παραδειγματικές αποζημιώσεις . 
 

Ανατρέξτε στους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας για να 
δείτε όλες τις εξαιρέσεις. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
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 σας 
όπως και στην προσφορά στην οποία βασίστηκε η έκδοση του συμβολαίου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρους αυτού. 

*Σε συνέχεια λήψης εκάστοτε αιτήματος ασφάλισης υπάρχει πιθανότητα τροποποίησης των βασικών προϋποθέσεων 
κάλυψης. 

 

 
 

 

Πού καλύπτεστε: 
 

 Οι Ασφαλιστές υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον ασφαλισμένο για οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις σε 
σχέση με εργασίες που αφορούν συμβάσεις οι οποίες εκτελούνται εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Ε.Ο.Χ. 

 

 
 

 

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας: 
         •Ο έλεγχος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει την  επιθυμητή κάλυψη             

• Ο έλεγχος των ποσών απαλλαγής, ώστε να γνωρίζετε τις πιθανές επιβαρύνσεις σας για ορισμένες ζημιές.   
Περισσότερες λεπτομέρειες στον πίνακα καλυπτόμενων κινδύνων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. 

            • 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. 
             • Η λήψη όλων των εύλογων μέτρων για την πρόληψη απώλειας, ζημιάς ή ατυχήματος. 
             • Η έγκαιρη γνωστοποίηση τυχόν ζημιογόνου συμβάντος. 

 

 

 

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). 

 

 Πώς μπορείτε να ακυρώσετε το συμβόλαιο σας: 
 
 Η ακύρωση του Ασφαλιστηρίου 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  ζημία. 

 Αν το επιθυμείτε μπορείτε να ανατρέξτε στους γενικούς όρους, περί ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 
 

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

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 πριν την αναγραφόμενη, στο 
συμβόλαιο ,ημερομηνία λήξης. Η ακριβής έναρξη και λήξη αυτής της ασφάλισης αναγράφονται στο 
συμβόλαιο. 


