Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Έγγραφο Πληροφοριών για το Ασφαλιστικό Προϊόν

Εταιρεία: TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD

Προϊόν: Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Η TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD είναι κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στον Έφορο
Εταιρειών με αριθμό HE42182 και αδειοδοτημένη από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών με αριθμό άδειας 108. Η διεύθυνση των κεντρικών
γραφείων της Εταιρείας είναι Λεωφόρος Λεμεσού 79 & Κωστή Παλαμά 1&3, 2151 Αγλαντζιά Λευκωσία

Το έντυπο αυτό αποτελεί περίληψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για πλήρη ενημέρωση σας για τις προσφερόμενες καλύψεις, τους όρους,
πρόνοιες, περιορισμούς και εξαιρέσεις της ασφαλιστικής σύμβασης, παρακαλούμε όπως αναφερθείτε στο πλήρες λεκτικό του ασφαλιστηρίου, το
οποίο μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία ή τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης του μηχανοκινήτου οχήματος. Σε σχέση με την ευθύνη Έναντι Τρίτου η ασφάλιση είναι υποχρεωτική
σύμφωνα με σχετική νομοθεσία

Τι ασφαλίζεται;
Προσφέρονται πέντε (5) ασφαλιστικά σχέδια με ένα ευρύ φάσμα καλύψεων για όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες τόσο για ιδιωτικά οχήματα όσο και για
εμπορικά οχήματα.
Ευθύνη Έναντι Τρίτου (Simple)
Σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου μέχρι €36.350.000
Ζημιά σε περιουσία μέχρι €1.220.000
Νοσηλεία επείγουσας φύσης € 35 σε κάθε πρόσωπο
Οδική Βοήθεια (μόνο για οχήματα μέχρι 3.5 τόνων)
Οδήγηση Πέραν της Οδού
Ευθύνη Επιβατών (με όριο της νομοθεσίας)
Κάλυψη Ανεμοθώρακα με όριο €250
Ευθύνη Έναντι Τρίτου (Standard)
Όλες οι καλύψεις Ευθύνης Έναντι Τρίτου (Simple) και επιπρόσθετα:
Κάλυψη Ανεμοθώρακα με όριο €500
Κάλυψη Εγγεγραμμένου Ρυμουλκούμενου
Κάλυψη Προσωπικών Ατυχημάτων Ασφαλισμένου €5,000
Οδήγηση Άλλου οχήματος ιδίων χαρακτηριστικών με το ασφαλισμένο όχημα (ισχύει για φυσικά πρόσωπα για ιδιωτικά και εμπορικά οχήματα)
Ευθύνη Έναντι Τρίτου Πυρός και Κλοπής
Όλες οι καλύψεις Ευθύνης Έναντι Τρίτου Simple και Standard και επιπρόσθετα:
Φωτιά & Κλοπή
Ζημιές ιδίου οχήματος
Περιεκτική Κάλυψη (Executive)
Όλες οι καλύψεις Ευθύνης Έναντι Τρίτου, Πυρός και Κλοπής και επιπρόσθετα:
Απώλεια Χρήσης με όριο €15 για περίοδο 10 ημερών
Περιεκτική Κάλυψη (Executive Plus)
Όλες οι καλύψεις Περιεκτικής Κάλυψης (Executive) και επιπρόσθετα:
Απεργίες, Οχλαγωγίες, Εξεγέρσεις
Φυσικά Φαινόμενα
Απώλεια Προσωπικών Αντικειμένων €150
Αντικατάσταση με καινούργιο Όχημα (ισχύει για καινούργια οχήματα ηλικίας μέχρι 1 έτους)
Αύξηση Κάλυψης Προσωπικών Ατυχημάτων Ασφαλισμένου και συζύγου από €5,000 σε €10.000
Αύξηση της κάλυψης ανεμοθώρακα από €500 σε €850
Προστασία μη υποβολής απαίτησης με όριο €1500 (ή απεριορίστου ορίου με καταβολή ανάλογου ασφάλιστρου)

Τι δεν ασφαλίζεται;
Οδήγηση του οχήματος εκτός της Γεωγραφικής Περιοχής ή όχι σύμφωνα με την επιτρεπόμενη χρήση του που περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο
Οδήγηση του οχήματος από ή υπό τον έλεγχο, ευθύνη και κατοχή μη εξουσιοδοτημένου προσώπου
Ρυμούλκηση άλλου οχήματος ή ρυμουκλούμενου
Ατύχημα που προκαλείται ή σχετίζεται με πλήμμυρα, τυφώνα, καταιγίδα, θύελλα, σεισμό ή άλλη διατάραξη των στοιχείων της φύσης
Οδήγηση υπό την επήρεια φαρμάκων, ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών ποτών
Εσκεμμένη ή προσχεδιασμένη ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα
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Φόρτωση ή εκφόρτωση του οχήματος ή των αντικειμένων που μεταφέρονται με αυτό
Χρήση του οχήματος ως μηχάνημα ή εργαλείο όταν αυτό είναι σταθερά ακινητοποιημένο
Ζημιά σε περιουσία του Ασφαλισμένου ή οδηγού ή μελών της οικογένειας τους που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη
Τραυματισμός Επιβάτη ο οποίες γνωρίζει ότι το όχημα έχει κλαπεί ή κατέχεται παράνομα
Ευθύνη σε Εργοδοτουμενους του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια οδήγησης του οχήματος του ασφαλισμένου
Για κάλυψη για ζημιές στο ίδιο το ασφαλισμένο όχημα
Ελαστικά εκτός αν ταυτόχρονα προκληθεί ζημιά και σε άλλα μέρη του Οχήματος
Εξαρτήματα ή ανταλλακτικά Μοτοσυκλετών που προκαλείται από κλοπή
Ζημιά που προκαλείται από υπερφόρτωση ή καταπόνηση (strain) του Οχήματος
Μείωση της αξίας, φυσική φθορά, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, διακοπή ή θραύση
Πλήρης αναφορά στο τι δεν ασφαλίζεται δίνεται στο Ασφαλιστήριο

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Το Αφαιρετέο Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και /ή αφαιρείται από το ποσό για κάθε ζημιά ξεχωριστά - αφορά τις
επιλογές που παρέχουν κάλυψη στο ίδιο το ασφαλισμένο όχημα
Καθορισμένα μέγιστα όρια κάλυψης σε ποσό ή ποσοστό σε συγκεκριμένες καλύψεις, επεκτάσεις και οπισθογραφήσεις
Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο

Που είμαι καλυμμένος;
στη διεύθυνση που παρουσιάζεται στον πίνακα ασφαλιστηρίου

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
•
•
•
•
•
•
•

Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και
πληρότητα
Να καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο πίνακα του ασφαλιστηρίου σας
Σε περίπτωση ατυχήματος να καλείται αμέσως στην Οδική Βοήθεια και Φροντίδα Ατυχήματος για καταγραφή του περιστατικού και να προμηθεύονται
στην Εταιρεία γραπτώς επιπλέον στοιχεία που πιθανόν να χρειαστούν
Να γνωστοποιείται άμεσα στην Εταιρεία αν επέλθει αλλαγή/τροποποίηση στους οδηγούς ή στο ασφαλισμένο όχημα
Να διατηρεί σε καλή κατάσταση το ασφαλισμένο όχημα με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλόλητας του οχήματος
Να παίρνει ή φροντίζει να ληφθούν λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς
Να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Πότε και πως πληρώνω;
Το ασφάλιστρο καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου, με επιταγή, μετρητά, έμβασμα,
πιστωτική/χρεωστική κάρτα, Direct Debit και Standing Order. Στην περίπτωση που συμφωνείται ότι η πληρωμή του ασφαλίστρου θα γίνεται με δόσεις, το
ασφάλιστρο καταβάλλεται σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζονται στον πίνακα δόσεων του ασφαλιστηρίου

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η έναρξη και λήξη της κάλυψης καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου . Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου είναι 12 μήνες, εκτός εάν
συμφωνηθεί άλλη περίοδος ασφάλισης μεταξύ των δύο μερών

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Με σχετική γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία και επιστροφή τυχόν πιστοποιητικού ασφάλισης (όπου εφαρμόζεται)
Με την ακύρωση του ασφαλιστηρίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του ασφαλιστήριου και:
(1) νοουμένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, γίνεται επιστροφή ασφαλίστρου στην βάση του πίνακα
ασφάλισης βραχείας περιόδου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο σας. Εάν δεν εφαρμόζεται πίνακας ασφάλισης βραχείας περιόδου στο ασφαλιστήριο
σας θα επιστρέφονται τα κατά αναλογία μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα σας
(2) αν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, δεν γίνεται επιστροφή ασφαλίστρου
Εάν οι οδηγίες ακύρωσης σταλούν μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, από την ημερομηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου, συμπληρώνοντας το σχετικό
έντυπο υπαναχώρησης, θα σας επιστραφεί ολόκληρο το ασφάλιστρο που έχετε πληρώσει νοουμένου ότι δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε απαίτηση
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