Ασφάλιση «Κατοικίας»
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Altius Insurance Ltd

Προϊόν: Altius Κατοικίας

Η Altius Insurance Ltd, είναι μια εγγεγραμμένη Ασφαλιστική Εταιρεία με αριθμό εγγραφής HE55144 και αδειούχα
Ασφαλιστική Εταιρεία με αριθμό αδείας 117.
Το παρόν έγγραφο δεν αναφέρει το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της Ασφάλισης Altius Κατοικίας. Αναλυτική προ
συμβατική και συμβατική ενημέρωση παρέχεται στο ασφαλιστήριο.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
H ασφάλιση αφορά την κάλυψη κτηρίου και περιεχομένου, σύμφωνα με όσα προβλέπει αναλυτικά το
ασφαλιστήριο.

Τι ασφαλίζεται;
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Τα κτήρια είναι ασφαλισμένα Έναντι ζημίας
που προκαλείται από τις αιτίες (πυρκαγιά,
κεραυνό,
έκρηξη,
σεισμό,
οχλαγωγία,
κακόβουλη πράξη κτλ)
Το περιεχόμενο της κατοικίας σας είναι
ασφαλισμένο Έναντι Ζημίας από τις αιτίες (
πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, σεισμό, οχλαγωγία,
κακόβουλη πράξη κτλ)
Προαιρετικές Επεκτάσεις , ισχύουν μόνο αν
δηλωθούν στην ασφαλιστική Εταιρεία και
ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή
τους

Τι δεν ασφαλίζεται;
Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε ολόκληρο το
Ασφαλιστήριο :
Ραδιενεργός Μόλυνση
Κίνδυνοι Πολέμου
Ωστικά Κύματα
Τρομοκρατικές Πράξεις
Ρύπανση και Μόλυνση
Κίνδυνοι Κυβερνοχώρου
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
Αμίαντος
Η Εταιρεία δεν παρέχει κάλυψη ούτε είναι υπεύθυνη
για την πληρωμή αποζημίωσης στο μέτρο που η
παροχή αυτής της κάλυψης ή πληρωμή αποζημίωσης
θα εκθέσει την Εταιρεία σε κύρωση, απαγόρευση ή
περιορισμό που επιβάλλεται από αποφάσεις του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή από εμπορικές
κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Η ασφάλιση ALTIUS KATOIKIA δεν καλύπτει όλα
τα συμβάντα, . Δεν καλύπτονται κυρίως:
Στην Βασική κάλυψη- Κτηρίου : εξαιρείται βλάβη
από σαράκι του ξύλου ή σάπισμα του ξύλου από
υγρασία, βλάβη από κατακάθιση ή καθίζηση ή
κατολίσθηση.
Στην Βασική κάλυψη- Περιεχομένου: εξαιρείται
Ζημιά λόγω καθίζησης ή/και οριζόντιας εκτόπισης
της περιοχής στην οποία βρίσκεται το κτήριο ή της
γης που ανήκει στα κτήρια ή λόγω ολίσθησης
εδάφους.
Προαιρετικές επεκτάσεις σε ασφάλεια κτηρίων και
ασφάλεια περιεχομένων , ισχύουν μόνο αν
δηλώνετε στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου

Πού είμαι καλυμμένος;
✓ Η ασφάλιση ισχύει σε κτήρια εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Πίνακα του
Ασφαλιστηρίου ή σε πρόσθετη πράξη

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Η εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλίστρων.
• Για κάθε καλυπτόμενο περιστατικό, να ακολουθούνται και να τηρούνται οι υποδείξεις των σχετικών όρων του
Συμβολαίου.
• Ειδοποίηση για απαίτηση σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο λεκτικό

Πότε και πώς πληρώνω;
Πριν από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, με μετρητά, χρεωστική/πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονικά μέσω
τράπεζας ή ταχυδρομείου. Ο τρόπος πληρωμής υπόκειται σε συμφωνία μεταξύ σας και της Ασφαλιστικής Εταιρείας και
στην ρήτρα οφειλής που θα αναγράφεται στον Πίνακα.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της κάλυψης αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σας. Η ασφάλιση παύει να ισχύει
και σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου .

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Το Ασφαλιστήριο αυτό καθίσταται ακυρώσιμο είτε από Εμάς είτε από Εσάς, σύμφωνα με τους όρους της ALTIUS
KATOIKIAS.

