Altius Γραφείων και
Καταστημάτων
ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας

Έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες σχέδιο καλύψεων για
την προστασία της επιχείρησης σας, από απροσδόκητα
γεγονότα, δίνοντας σας τη δυνατότητα να συνεχίσετε
να απολαμβάνετε όσα έχετε δημιουργήσει.
Το Altius Γραφείων και Καταστημάτων είναι ένα πλήρες,
ευέλικτο και λειτουργικό σχέδιο, το οποίο συμπληρώνει
τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία.

Ποιες καλύψεις προσφέρει;
Βασικές Kαλύψεις
Α. Ασφάλιση Περιεχομένου
Κάλυψη για απώλεια ή ζημιά στο Περιεχόμενο
ενόσω αυτό βρίσκεται εντός του κτηρίου από τους
ακόλουθους κινδύνους:
• Πυρκαγιά
• Κεραυνό
• Έκρηξη
• Καπνό
• Σεισμό & ηφαιστειακή έκρηξη
• Πλημμύρα
• Καταιγίδα
• Κυκλώνα
• Ανεμοστρόβιλο
• Θύελλα
• Χαλάζι
• Σπάσιμο σωλήνων και συσκευών νερού
• Σπάσιμο ή υπερεκχείλιση ντεποζίτων νερού
• Οχλαγωγία
• Απεργία
• Κακόβουλη Ζημιά
• Κλοπή ή απόπειρα Kλοπής κατόπιν χρήσης βίας
• Πτώση κεραίων και ιστών τηλεόρασης ή ραδιοφώνου
• Πτώση αεροπλάνων ή άλλων ιπτάμενων συσκευών
• Διαρροή λαδιού από μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης
• Πρόσκρουση οχημάτων ή ζώων.

Το ασφαλισμένο περιεχόμενο καλύπτεται επίσης
κατά τη προσωρινή μετακίνηση του, εντός των
γεωγραφικών ορίων.
Β. Ασφάλιση Χρημάτων
Κάλυψη για απώλεια ή ζημιά σε:
1. Χρήματα κατά τη μεταφορά τους.
2. Χρήματα στο γραφείο ή στο κατάστημα εντός
χρηματοκιβώτιου.
3. Χρήματα στο γραφείο ή κατάστημα εκτός
χρηματοκιβωτίου.
4. Ρουχισμό και προσωπικά σας αντικείμενα
ή των εργοδοτουμένων σας ή του συνεταίρου
σας, ως αποτέλεσμα ληστείας ή απόπειρας
ληστείας.
5. Ζημιά στα χρηματοκιβώτια ως αποτέλεσμα
ληστείας ή απόπειρας ληστείας.
Γ. Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη
Σας προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη έναντι
της νομικής σας ευθύνης ως εργοδότης, όπως
ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Αποζημιώνει
έξοδα τα οποία σχετίζονται με σωματική
βλάβη των εργοδοτουμένων σας, λόγω
ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, εν
ώρα εργασίας εντός Κύπρου ή οπουδήποτε
αλλού στον κόσμο.
Δ. Ασφάλιση Aστικής Eυθύνης
Κάλυψη της νομικής ευθύνης εσάς ή των
εργοδοτουμένων σας για σωματική βλάβη
τρίτων προσώπων ή/και τυχαία ζημιά σε
περιουσία τρίτων, σε σχέση με δραστηριότητες
της επιχείρησης σας.

Συμπληρωματικές
Aσφαλιστηρίου

Προαιρετικές

Kαλύψεις

Το Altius Γραφείων και Καταστημάτων μπορεί να
σας προσφέρει, προαιρετικά, συμπληρωματικές
καλύψεις για την πληρέστερη εξασφάλισή σας με
την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου:
Α. Απώλεια Εμπορικών Κερδών
• Κάλυψη για απώλεια Εμπορικού Κέρδους μετά
από διακοπή εργασιών η οποία προέρχεται
από άλλο ασφαλισμένο κίνδυνο.
επιπρόσθετων
εξόδων
τα
• Πληρωμή
οποία έχουν προκύψει στην προσπάθεια
ελαχιστοποίησης της πτώσης των πωλήσεων
εξαιτίας ασφαλισμένου κινδύνου.
• Πληρωμή εξόδων λογιστών / ελεγκτών για
την ετοιμασία των εγγράφων σχετικά με την
απαίτηση.
Β. Ασφάλιση Κτηρίου
Κάλυψη για απώλεια ή ζημιά στο κτήριο από
τους ακόλουθους κινδύνους:
•Πυρκαγιά
• Κεραυνό
• Έκρηξη
• Καπνό
• Σεισμό & ηφαιστειακή έκρηξη
• Πλημμύρα
• Καταιγίδα
• Κυκλώνα
• Ανεμοστρόβυλο
• Θύελλα
• Χαλάζι
• Σπάσιμο σωλήνων και συσκευών νερού
• Σπάσιμο ή υπερεκχείλιση ντεποζίτων νερού
• Οχλαγωγία
• Απεργεία
• Κακόβουλη Ζημιά
• Διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης κατόπιν
χρήσης βίας

• Πτώση κεραίων και ιστών τηλεόρασης ή
ραδιοφώνου
• Πτώση αεροπλάνων ή άλλων ιπτάμενων
συσκευών
• Πρόσκρουση οχημάτων
• Διαρροή λαδιού από μόνιμη εγκατάσταση
θέρμανσης.
Καθώς επίσης:
• Κάλυψη εξόδων μετακίνησης ερειπίων.
• Κάλυψη εξόδων αρχιτεκτόνων, νομικών και
εκτιμητών.
• Κάλυψη
κόστους
συμμόρφωσης
με
οικοδομικούς ή άλλους κανονισμούς.
• Κάλυψη απώλειας ή ζημιάς λόγω ατυχήματος
σε υπόγεια ηλεκτρικά καλώδια, υπόγειους
σωλήνες
νερού,
υγραερίου,
λαδιών,
σωλήνες αποχετεύσεως που εξυπηρετούν το
κατάστημα ή το γραφείο σας.
Γ. Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων
Κάλυψη για το θάνατο, μόνιμη ή προσωρινή
ολική ανικανότητα τόσο σε εσάς όσο και σε
οποιονδήποτε συνέταιρο ή εργοδοτούμενο
σας συνέπεια ατυχήματος κατά τη διάρκεια της
εργασίας σας.
Δ. Aσφάλιση Yαλοπινάκων
Κάλυψη απώλειας ή ζημιάς κατόπιν
ατυχήματος σε υαλοπίνακες και σε κεραμικά
/ είδη υγιεινής.

Ε. Ασφάλιση Κατεψυγμένου Εμπορεύματος
σε παρακαταθήκη
Κάλυψη απώλειας ή ζημιάς εμπορευμάτων
μετά από αλλοίωση τους, η οποία προκλήθηκε
από αυξομείωση της θερμοκρασίας λόγω
τυχαίας βλάβης σε ψυκτικό θάλαμο ή τυχαίας
διαρροής ψυκτικής ύλης στο ψυκτικό θάλαμο.
ΣΤ. Ασφάλιση Εμπορευμάτων σε μεταφορά
Κάλυψη απώλειας ή ζημιάς σε εμπορεύματα
ενώ φορτώνονται, ξεφορτώνονται, καθώς
και κατά τη διάρκεια χερσαίας μεταφοράς
τους με οχήματα σας εντός Κύπρου.
Ζ . Ζημιά από ατύχημα στις μηχανές της
Επιχείρησης
Κάλυψη απώλειας ή ζημιάς σε ταμειακές
μηχανές, φωτοτυπικές μηχανές, ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, γραφομηχανές, τηλεομοιότυπα
ή οποιοδήποτε είδος μηχανής που
χρησιμοποιεί η επιχείρηση, από τυχαία ζημιά
εφόσον ο εξοπλισμός βρίσκεται εντός του
γραφείου ή του καταστήματος.
Η . Βραχυκύκλωμα
Kάλυψη απώλειας ή ζημιάς λόγω φωτιάς
στις Hλεκτρικές Eγκαταστάσεις και στον
εξοπλισμό, που προξενείται από υπέρβαση
ταχύτητας, Bραχυκύκλωμα και άλλες
ηλεκτρολογικές αιτίες.

Γιατί να το αποκτήσω
• Αντικατάσταση των περιουσιακών σας στοιχείων
που έχουν καταστραφεί με καινούργια χωρίς
δηλαδή αφαίρεση απόσβεσης λόγω φυσικής
φθοράς (εξαιρούνται εμπορεύματα, έγγραφα,
βιβλία, ρουχισμός και προσωπικά αντικείμενα).
• Πολυασφαλιστήριο- Εύκολη διαχείριση- πολλές
καλύψεις σε ένα συμβόλαιο- ανανέωση μια
φορά το χρόνο.
• Αυτόματη αύξηση κάλυψης κατά 25% χωρίς
επιπλέον κόστος σε περιόδους αυξημένου
αποθέματος.
• Πλήρες πακέτο ασφάλισης με χαμηλό κόστος.

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.

Επικοινωνήστε μαζί μας
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Γενική Διεύθυνση & Γραφείο Εξυπηρέτησης
Πελατών
Γωνία Λεωφόρου Κέννεντυ και Οδού Στασίνου
Τ.Θ. 26516, 1640 Λευκωσία
Τηλ.: 22379999, Φαξ: 22379097
E-mail: customer_service@altiusinsurance.com.cy
Καταστήματα Πωλήσεων Λευκωσίας
Λεωφόρος Στροβόλου 124Γ
5ος όροφος
2042 Λευκωσία
Τηλ.: 22311333, 22394600 Φαξ: 22313520
Κατάστημα Πωλήσεων Λευκωσίας
Λεωφόρος Τσερίου 201
Διαμ. 101, 2047 Στρόβολος
Τηλ.:22328066, 22328067, 22328068,
Φαξ: 22328069
ΛΑΡΝΑΚΑ
Κατάστημα Πωλήσεων Λάρνακας
Λεωφόρος Αρτέμιδος 33
Metropolitan House, 5ος όροφος
6025 Λάρνακα
Τηλ.: 24651414, Φαξ: 24651616
ΛΕΜΕΣΟΣ
Κατάστημα Πωλήσεων Λεμεσού
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 134
Yiota Court, 2ος όροφος
3021 Λεμεσός
Τηλ.: 25819646, Φαξ: 25732251
ΠΑΦΟΣ
Κατάστημα Πάφου
Λεωφόρος Νικολάου Νικολαΐδη 16
Μέγαρο Τρύφωνος, 1ος όροφος, Γραφείο 102
8010 Πάφος
Τηλ.: 26910001, Φαξ: 26912576

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

