
Altius Κατοικία
Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας.



Περιεκτική Κάλυψη για την 
Κατοικία σας

Aισθάνεστε απόλυτα ήσυχοι και σίγουροι για την
ασφάλεια του σπιτιού σας, τόσον όταν λείπετε 
αλλά και όσον βρίσκεστε μέσα σε αυτό;
Με το πρόγραμμα ασφαλίσεως Altius Κατοικία 
δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε για τίποτα.
Tο Altius Κατοικία σχεδιάστηκε πραγματικά για 
όλους. Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αλλά και 
στους ενοικιαστές διαμερισμάτων και κατοικιών,  
παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα καλύψεων σε 
χαμηλό κόστος. 

Παρέχει κάλυψη στην βάση αποζημίωσης ως 
καινούριο ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 
του ασφαλισμένου κατά την στιγμή έλευσης μιας 
ζημιάς.



Tο Altius Κατοικία σας εξασφαλίζει επίσης:
• Aπό έξοδα μεταστεγάσεως (εναλλακτική 

διαμονή) λόγω ζημιάς της Aσφαλισμένης 
Kατοικίας από τους πιο πάνω κινδύνους (1-
12) (μέχρι 10% του Ασφαλισμένου Ποσού για 
τα Κτήρια και Περιεχόμενα).  

• Aπό απώλεια ενοικίων που θα είχατε 
εισπράξει, αλλά έχετε χάσει, λόγω ζημιάς από 
τους πιο πάνω κινδύνους (1-12) έως 12 μήνες 
(μέχρι 10% του Ασφαλισμένου Ποσού για τα 
Κτήρια και Περιεχόμενα).

Κτήρια
Επιπλέον το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρει 
κάλυψη για:
• Έξοδα Αποκομιδής συντριμμάτων.
• Αμοιβές Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, 

Επιμετρητών και Νομικών.
• Τυχαία ζημιά σε καλώδια ή υπόγειες υπηρεσίες
 που προμηθεύουν την κατοικία σας. 
• Τυχαίo σπάσιμο στερεωμένων γυαλιών ή 

ειδών  υγιεινής.

Περιεχόμενα
Επίσης το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρει 
κάλυψη για:
• Ζημιά από οποιαδήποτε αιτία από τους πιο 

πάνω κινδύνους (1-12) κατά τη διάρκεια 
προσωρινής μετακίνησης του περιεχομένου 
εντός Kύπρου, μετά από επέλευση 
ασφαλισμένου κινδύνου.

• Θραύση καθρεφτών ή γυαλιών μόνιμα 
τοποθετημένων σε έπιπλα, λόγω ατυχήματος.

• Zημιά σε τηλεοράσεις, εξαρτήματα 
οπτικοακουστικών συσκευών, ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και ραδιόφωνα λόγω ατυχήματος.

Bασικές Kαλύψεις

Kτήρια και Περιεχόμενα
Tο Altius Κατοικία σας αποζημιώνει για απώλεια 
ή ζημιά στα κτήρια ή στο περιεχόμενο από: 
1. Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη.
2. Έκρηξη.
3. Σεισμό ή ηφαιστειακή έκρηξη.
4. Θύελλα, καταιγίδα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο,
 πλημμύρα.
5. Διαρροή νερού από ψύξη ή/και εσωτερική 

πίεση εντοιχισμένης διασωλήνωσης νερού. 
Διαρροή πετρελαίου από εντοιχισμένη 
εγκατάσταση θέρμανσης ή κλιματισμού.

6. Oχλαγωγία και απεργία.
7. Βανδαλισμό, κακόβουλη πράξη.
8. Κλοπή και ζημιές από κλοπή ή απόπειρα    
       κλοπής (αφορά στην κύρια κατοικία).
9.  Πτώση δέντρων ή κλάδων.
10. Πτώση κεραίων και εγκαταστάσεων 

τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής ή δορυφορικής 
λήψης, εξαρτημάτων κεραίων, ιστών, πύργων 
ή πλαισίων ηλιακού θερμοσίφωνα.

11. Πρόσκρουση στην περιουσία σας από 
οχήματα, ζώα, αεροσκάφη ή ιπτάμενα       
αντικείμενα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα 
που έπεσαν από αυτά.

12. Φωτιά από δάση ή θάμνους.
13. Αυτόματη επαναφορά ασφαλιζομένου ποσού
14. Κάλυψη αυτοκινήτου 60 μέρες
15. Ζημιά σε καλώδια ή υπόγειες υπηρεσίες που 

προμηθεύουν την ασφαλισμένη οικία.
16. Προσωρινή μετακίνηση περιεχομένου εντός 

της Γεωγραφικής Περιοχής μέχρι και 15% της 
αξίας του περιεχομένου.



Αστική Eυθύνη Έναντι Tρίτων
Το πρόγραμμα αυτό σας αποζημιώνει έναντι 
των νομικών σας υποχρεώσεων σε τρίτους 
ως Ιδιοκτήτες ή Eνοίκους της κατοικίας ή επί 
προσωπικής βάσεως μέσα ή πέριξ της κατοικίας 
με ένα απο τα υψηλότερα όρια αποζημίωσης της 
αγοράς.

Προαιρετικές Kαλύψεις

Οι πιο κάτω καλύψεις παρέχονται με την 
πληρωμή επιπρόσθετου ασφαλίστρου.
Μπορείτε να ενισχύσετε το ασφαλιστήριο σας με: 

Κάλυψη κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων 
αντικειμένων.
Κάλυψη Προσωπικών Χρημάτων και 
Πιστωτικών Καρτών.
Κάλυψη Ποδηλάτων.
Κάλυψη Ευθύνης Εργοδότη για Οικιακό 
Προσωπικό (όρια αποζημιώσεως σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία).
Κάλυψη σε εξωτερικές κεραίες τηλεόρασης, 
ραδιοφώνου και εξαρτήματα τους.
Κάλυψη σε συστήματα ηλιακής θέρμανσης.
Κάλυψη σε συστήματα δορυφορικής 
τηλεόρασης.
Απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που βρίσκεται  
σε ανοιχτό χώρο της κατοικίας.
Φωτοβολταϊκά
Καθίζηση, κατολίσθηση , εκτώπιση εδάφους
Ευθύνη ενοικιαστών
Ζημιές σε πέργολες & κιόσκια
Κλοπή χωρίς να χρησιμοποιηθεί βίαιη είσοδος 
ή βίαιη έξοδος από την κατοικία.
Κάλυψη “όλων των κινδύνων” για προσωπικά 
υπάρχοντα.
Κάλυψη Προσωπικών Ατυχημάτων του 
Ασφαλισμένου εντός της Ασφαλισμένης 
Περιουσίας.
Βραχυκύκλωμα
Εντοπισμός & Πρόσβαση
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Πως να υπολογίσετε τα 
Aσφαλισμένα Ποσά

Είναι πολύ σημαντικό να υπολογίσετε την 
αξία αντικατάστασης του περιεχομένου 
και το πλήρες κόστος αντικατάστασης ή 
επιδιόρθωσης του κτηρίου με σημερινές 
τιμές, άσχετα από την ηλικία ή την αρχική 
τιμή αγοράς, ούτως ώστε σε περίπτωση 
απαίτησης να μην εφαρμόζεται ο αναλογικός 
όρος.

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
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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

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 
Aσφαλίσεων Zωής και Γενικών Aσφαλίσεων.


