Altius Οχημάτων
Σιγουριά στο δρόμο με το ολοκληρωμένο
πρόγραμμα 19 σημείων κάλυψης

Οδηγείστε με ασφάλεια χωρίς καμία
έγνοια αφού έχουμε φροντίσει να σας
προσφέρουμε ολοκληρωμένα σχέδια
ασφάλισης για κάθε σας ανάγκη.
Παρεχόμενα Σχέδια
Επιβατικά Οχήματα
Ευθύνη Έναντι Τρίτων
Παρέχεται κάλυψη έναντι της νομικής σας
ευθύνης, ως ιδιοκτήτης ή οποιουδήποτε
εξουσιοδοτημένου από εσάς ατόμου να οδηγεί
το όχημα σας, που μπορεί να προκύψει σε
περίπτωση ατυχήματος που προκαλείται από τη
χρήση του οχήματος σχετικά με:
α) Σωματική Βλάβη ή Θάνατο οποιουδήποτε
προσώπου με όριο κάλυψης €33.540.000 ανά
γεγονός
β) Νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε
προσώπου μέχρι €100 για κάθε πρόσωπο
γ) Ζημιά σε περιουσία τρίτων μέχρι €1.120.000
ανά γεγονός

Δωρεάν επεκτάσεις κάλυψης
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Οδήγηση πέραν της οδού
Κάλυψη Ανεμοθώρακα/παραθύρων €171,00
Ρυμουλκούμενο όχημα
Ευθύνη των επιβατών προς τρίτους
Οδική Βοήθεια
Οδήγηση άλλου ιδιωτικού οχήματος από τον
κάτοχο του ασφαλιστηρίου*
7. Προσωπικά ατυχήματα στον κάτοχο του
ασφαλιστηρίου με ασφαλισμένο ποσό €1.710
8. Δικαίωμα Οδήγησης από οποιοδήποτε οδηγό
άνω των 25 ετών μέχρι 70 ετών, κατόχων
άδειας οδηγού τουλάχιστον δύο ετών.

Έναντι Τρίτων Πυρός και Κλοπής

Περιεκτική Κάλυψη

Παρέχεται κάλυψη έναντι της νομικής σας
ευθύνης, ως ιδιοκτήτης ή οποιουδήποτε
εξουσιοδοτημένου από εσάς ατόμου να οδηγεί
το όχημα σας, που μπορεί να προκύψει σε
περίπτωση ατυχήματος που προκαλείται από τη
χρήση του οχήματος σχετικά με:
α) Σωματική Βλάβη ή Θάνατο οποιουδήποτε
προσώπου με όριο κάλυψης €33.540.000 ανά
γεγονός
β) Νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε
προσώπου μέχρι €100 για κάθε πρόσωπο
γ) Ζημιά σε περιουσία τρίτων μέχρι €1.120.000
ανά γεγονός

Παρέχεται κάλυψη έναντι της νομικής σας
ευθύνης, ως ιδιοκτήτης ή οποιουδήποτε
εξουσιοδοτημένου από εσάς ατόμου να οδηγεί
το όχημα σας, που μπορεί να προκύψει σε
περίπτωση ατυχήματος που προκαλείται από τη
χρήση του οχήματος σχετικά με:
α) Σωματική Βλάβη ή Θάνατο οποιουδήποτε
προσώπου με όριο κάλυψης €33.540.000 ανά
γεγονός
β) Νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε
προσώπου μέχρι €100 για κάθε πρόσωπο
γ) Ζημιά σε περιουσία τρίτων μέχρι €1.120.000
ανά γεγονός

Παράλληλα παρέχεται κάλυψη στο ασφαλισμένο
όχημα για απώλεια ή ζημιά από φωτιά,
αυτανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή
απόπειρα κλοπής.

Παράλληλα παρέχεται κάλυψη στο ασφαλισμένο
όχημα για οποιαδήποτε ατυχηματική ζημιά
περιλαμβανομένης
φωτιάς,
αυτανάφλεξης,
κεραυνού, έκρηξης, κλοπής ή απόπειρας κλοπής,
πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, κυκλώνα,
ανεμοστρόβιλου και σεισμού.

Δωρεάν επεκτάσεις κάλυψης
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Οδήγηση πέραν της οδού
Κάλυψη Ανεμοθώρακα/παραθύρων €171,00
Ρυμουλκούμενο όχημα
Ευθύνη των επιβατών προς τρίτους
Οδική Βοήθεια
Οδήγηση άλλου ιδιωτικού οχήματος από τον
κάτοχο του ασφαλιστηρίου*
7. Προσωπικά ατυχήματα στον κάτοχο του
ασφαλιστηρίου με ασφαλισμένο ποσό €1.710
8. Δικαίωμα Οδήγησης από οποιοδήποτε οδηγό
άνω των 25 ετών μέχρι 70 ετών, κατόχων
άδειας οδηγού τουλάχιστον δύο ετών.

Δωρεάν επεκτάσεις κάλυψης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Οδήγηση πέραν της οδού
Κάλυψη Ανεμοθώρακα €855,00
Ρυμουλκούμενο όχημα
Ευθύνη των επιβατών προς τρίτους
Οδική Βοήθεια
Φυσικούς κινδύνους, Οχλαγωγίες, Απεργίες
Απώλεια Χρήσεως €21 για διάστημα όχι
μεγαλύτερο των 10 ημερών
8. Οδήγηση άλλου ιδιωτικού οχήματος από τον
κάτοχο του ασφαλιστηρίου*
9. Προσωπικά ατυχήματα στον κάτοχο του
ασφαλιστηρίου με ασφαλισμένο ποσό €1.710
10. Αντικατάσταση οχήματος με καινούριο
(ισχύουν όροι και προυποθέσεις)
11. Δικαίωμα Οδήγησης από οποιοδήποτε οδηγό
άνω των 25 ετών μέχρι 70 ετών, κατόχων
άδειας οδηγού τουλάχιστον δύο ετών (η
κάλυψη περιορίζεται σε έναντι τρίτων μόνο) .

Προαιρετικές Επεκτάσεις

Έναντι Τρίτων Πυρός και Κλοπής

1. Ευθύνη από φόρτωση/εκφόρτωση οχήματος
2. Κάλυψη ανεμοθώρακα πέραν του ορίου που
παρέχεται δωρεάν
3. Προσωπικά ατυχήματα για οποιοδήποτε
κατονομαζόμενο οδηγό με ασφαλισμένο ποσό
€1.710
4. Προστασία έκπτωσης μη υποβολής απαίτησης
(Ισχύει μόνο για περιεκτική κάλυψη)

Παρέχεται κάλυψη έναντι της νομικής σας
ευθύνης, ως ιδιοκτήτης ή οποιουδήποτε
εξουσιοδοτημένου από εσάς ατόμου να οδηγεί
το όχημα σας, που μπορεί να προκύψει σε
περίπτωση ατυχήματος που προκαλείται από τη
χρήση του οχήματος σχετικά με:
α) Σωματική Βλάβη ή Θάνατο οποιουδήποτε
προσώπου με όριο κάλυψης €33.540.000 ανά
γεγονός
β) Νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε
προσώπου μέχρι €100 για κάθε πρόσωπο
γ) Ζημιά σε περιουσία τρίτων μέχρι €1.120.000
ανά γεγονός

ΟΧΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ
ΧΡΉΣΉΣ
Ευθύνη Έναντι Τρίτων
Παρέχεται κάλυψη έναντι της νομικής σας
ευθύνης, ως ιδιοκτήτη ή οποιουδήποτε
εξουσιοδοτημένου από εσάς ατόμου να οδηγεί
το όχημα σας, που μπορεί να προκύψει σε
περίπτωση ατυχήματος που προκαλείται από τη
χρήση του οχήματος σχετικά με:
α) Σωματική Βλάβη ή Θάνατο οποιουδήποτε
προσώπου με όριο κάλυψης €33.540.000 ανά
γεγονός
β) Νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε
προσώπου μέχρι €100 για κάθε πρόσωπο
γ) Ζημιά σε περιουσία τρίτων μέχρι €1.120.000
ανά γεγονός
Δωρεάν επεκτάσεις κάλυψης
1.
2.
3.
4.

Οδήγηση πέραν της οδού
Ρυμουλκούμενο όχημα
Ευθύνη των επιβατών προς τρίτους
Οδική Βοήθεια

Παράλληλα παρέχεται κάλυψη στο ασφαλισμένο
όχημα για απώλεια ή ζημιά από φωτιά,
αυτανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή
απόπειρα κλοπής.
Δωρεάν επεκτάσεις κάλυψης
1.
2.
3.
4.

Οδήγηση πέραν της οδού
Ρυμουλκούμενο όχημα
Ευθύνη των επιβατών προς τρίτους
Οδική Βοήθεια

Περιεκτική Κάλυψη
Παρέχεται κάλυψη έναντι της νομικής σας
ευθύνης, ως ιδιοκτήτης ή οποιουδήποτε
εξουσιοδοτημένου από εσάς ατόμου να οδηγεί
το όχημά σας, που μπορεί να προκύψει σε
περίπτωση ατυχήματος που προκαλείται από τη
χρήση του οχήματος σχετικά με:
α) Σωματική Βλάβη ή Θάνατο οποιουδήποτε
προσώπου με όριο κάλυψης €33.540.000 ανά
γεγονός
β) Νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε
προσώπου μέχρι €100 για κάθε πρόσωπο
γ) Ζημιά σε περιουσία τρίτων μέχρι €1.120.000
ανά γεγονός

Παράλληλα παρέχεται κάλυψη στο ασφαλισμένο
όχημα για οποιαδήποτε ατυχηματική ζημιά
περιλαμβανομένης
φωτιάς,
αυτανάφλεξης,
κεραυνού, έκρηξης, κλοπής ή απόπειρας κλοπής,
πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, κυκλώνα,
ανεμοστρόβιλου και σεισμού.
Δωρεάν επεκτάσεις κάλυψης
1.
2.
3.
4.

Οδήγηση πέραν της οδού
Ρυμουλκούμενο όχημα
Ευθύνη των επιβατών προς τρίτους
Προσωπικά ατυχήματα στον κάτοχο του
ασφαλιστηρίου με ασφαλισμένο ποσό €1.710
5. Οδική Βοήθεια
6. Κάλυψη Ανεμοθώρακα €171,00
7. Δικαίωμα Οδήγησης από οποιοδήποτε οδηγό
άνω των 25 ετών μέχρι 70 ετών, κατόχων
άδειας οδηγού τουλάχιστον δύο ετών (η κάλυψη
περιορίζεται σε έναντι τρίτων μόνο).

Προαιρετικές Επεκτάσεις
1. Ευθύνη από φόρτωση/εκφόρτωση οχήματος
2. Κάλυψη ανεμοθώρακα πέραν του ορίου που
παρέχεται δωρεάν
3. Προσωπικά ατυχήματα για οποιοδήποτε
κατονομαζόμενο οδηγό με ασφαλισμένο ποσό
€1.710
4. Προστασία έκπτωσης μη υποβολής απαίτησης
(Ισχύει μόνο για περιεκτική κάλυψη)
5. Απώλεια χρήσης οχήματος (ισχύει μονό για
περιεκτική κάλυψη)
6. Προστασία έκπτωσης μη υποβολής απαίτησης
(ισχύει μονό για περιεκτική κάλυψη)
7. Φυσικούς κινδύνους, Οχλαγωγίες, Απεργίες
Σημείωση:
Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο συνοψίζει τα
κύρια χαρακτηριστικά του Ασφαλιστηρίου.
Λεπτομέρειες και δείγμα του Ασφαλιστηρίου,
μπορείτε να προμηθευτείτε από τον Ασφαλιστικό
σας Σύμβουλο ή τα κατά τόπους γραφεία μας.

H Altius Insurance με εμπνευσμένο όραμα
και ισχυρές αξίες στοχεύει στην κάλυψη
κάθε ξεχωριστής ασφαλιστικής ανάγκης,
μέσω σύγχρονων, ολοκληρωμένων και
ευέλικτων προγραμμάτων, στους τομείς των
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Aσφαλίσεων Zωής και Γενικών Aσφαλίσεων.

ΓΩΝΙΑ ΛΕΩΦ. KΕΝΝΕΝΤΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
T.Θ. 26516, 1640 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
TΗΛ.: +357 22379999, ΦΑΞ: +357 22379097
www.altiusinsurance.eu
E-mail: customer_service@altiusinsurance.com.cy

