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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; 
Πρόκειται για ένα πολυασφαλιστήριο για επιχειρήσεις. Μπορεί να καλύψει την υλική ζημιά στην περιουσίας σας όπως κτίριο, έπιπλα, μηχανήματα, 
εξοπλισμό και εμπορεύματα συνδυασμένο με ακόμη 9 σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις  
 
 
 

     Τι ασφαλίζεται; 
 

Η βασική κάλυψη του συμβολαίου καλύπτει  
 απώλεια ή ζημιά έναντι όλων των κινδύνων που δεν εξαιρούνται από το ασφαλιστήριο  

 

με τις πιο κάτω επεκτάσεις χωρίς επιπρόσθετο ασφάλιστρο 
 Αμοιβές αρχιτεκτόνων & μηχανικών και απομάκρυνση ερειπίων  
 Τυχαία ζημιά σε καλώδια ή υπόγειες υπηρεσίες 
 Πληρωτέο/εισπρακτέο ενοίκιο 
 Ανίχνευση και επιδιόρθωση διαρροής 
 Αντικατάσταση κλειδαριών 
 Απώλεια νερού μετρητή 

 

συνδυάζει τις πιο κάτω ασφαλιστικές καλύψεις χωρίς επιπρόσθετο ασφάλιστρο 
 Συνεπακόλουθη ζημία Με Επεκτάσεις - Άρνηση προσπέλασης -Αμοιβές επαγγελματιών λογιστών  
 Χρήματα Με Επέκταση - Προσωπικά ατυχήματα από επίθεση  
 Υαλοπίνακες  
 Προσωπικά ατυχήματα  
 Ευθύνης προς τρίτους Με Επέκταση - Ευθύνης προϊόντων  
 Εμπορευμάτων σε διαμετακόμιση  
 Αλλοίωσης Εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους/ψυγεία  

 

και προσφέρει Τεχνική Βοήθεια χωρίς επιπρόσθετο ασφάλιστρο  
 Υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας (Emergency Service) 

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Κλειδαριές, Υαλοπίνακες – Κρύσταλλα, Προσωρινή Αντικατάσταση Συσκευής Τηλεόρασης, 
Μαγνητοσκοπίου (Video) ‘Η DVD, Υπηρεσίες Φύλαξης σε Περίπτωση Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Πλημμύρας ή Κλοπής, Καθαρισμός Ζημιωθέντος Χώρου, 
Μεταφορά Επίπλων, Φύλαξη Επίπλων ή Άλλων Προσωπικών Αντικειμένων, Διαμονή Του Ασφαλισμένου σε Ξενοδοχείο, Αποστολή Ασθενοφόρου 
Επείγουσα Επιστροφή του Ασφαλισμένου στην Κατοικία του, Διαβίβαση Επειγόντων Μηνυμάτων 

 Υπηρεσία Αποστολής Τεχνικών (Connection Service) 
 

Επιπλέον προφέρεται η επιλογή για προσθήκη ακόμη περισσότερων ασφαλιστικών καλύψεων με επιπρόσθετο ασφάλιστρο 
▪ Ευθύνη εργοδότη 
▪ Ανεντιμότητα εργοδοτούμενου  
▪ Βραχυκύκλωμα  
 

 
 

     Τι δεν ασφαλίζεται; 
 

 Κακόβουλες ενέργειες πράξεις του ασφαλισμένου 
 Υφιστάμενη ζημιά 
 Ηλεκτρονικά δεδομένα 
 Πολεμικοί κίνδυνοι και τρομοκρατικές ενέργειες 
 Μόλυνση 
 Κατάσχεση 
 Οποιεσδήποτε αποζημιώσεις ή έξοδα που επιδικάζονται από οποιοδήποτε Δικαστήριο εκτός της Κύπρου 
 Ωστικά κύματα 

Πλήρης αναφορά στο τι δεν ασφαλίζεται δίνεται στο Ασφαλιστήριο 
 

Ασφάλιση Επιχείρησης Business Shield – All Risk 
Έγγραφο Πληροφοριών για το Ασφαλιστικό Προϊόν 
 

Εταιρεία: TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD           Προϊόν:  Επιχείρησης Business Shield  - All Risk 
 

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 
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     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/απαίτηση ξεχωριστά 
 Καθορισμένα μέγιστα όρια κάλυψης σε ποσό ή ποσοστό σε συγκεκριμένη ασφαλισμένη περιουσία, κινδύνους, επιπλέον κινδύνους και επεκτάσεις 
Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο 
 

 
 

     Που είμαι καλυμμένος; 
 

 στη διεύθυνση που παρουσιάζεται στον πίνακα ασφαλιστηρίου  
 εντός της Κύπρου και οπουδήποτε εκτός Κύπρου, αλλά μόνον όσον αφορά μόνιμους κατοίκους Κύπρου για την ασφάλιση ευθύνης εργοδότη 

 
 
 

     Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
 

• Να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και 
πληρότητα  

• Να καταβάλλετε τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας 

• Να γνωστοποιείτε άμεσα στην Εταιρεία αν επέλθει αλλαγή στη χρήση του υποστατικού ή αλλαγή ιδιοκτησίας της ασφαλισμένης περιουσίας 

• Να διατηρείτε σε καλή κατάσταση την ασφαλισμένη περιουσία 

• Να λαμβάνετε λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς 

• Να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωσης ζημιάς 

• Να αποστέλλετε γραπτώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά της ζημιάς 

• Να συμμορφώνεστε 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. Σε 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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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; 
Πρόκειται για ένα πολυασφαλιστήριο για επιχειρήσεις. Μπορεί να καλύψει την υλική ζημιά στην περιουσίας σας όπως κτίριο, έπιπλα, μηχανήματα, 
εξοπλισμό και εμπορεύματα συνδυασμένο με ακόμη 9 σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις  
 
 
 

     Τι ασφαλίζεται; 
 

Η βασική κάλυψη του συμβολαίου καλύπτει  
 Φωτιά 
 Κεραυνό 
 Έκρηξη 
 Απεργία, Οχλαγωγία και Πολιτική Αναταραχή 
 Κακόβουλη ζημιά 
 Σεισμός ή ηφαιστειογενή έκρηξη 
 Έκρηξη, ή Υπερχείλιση Ντεπόζιτου Νερού, Καυσίμων Συσκευής ή Σωλήνας 
 Πτώση αεροσκάφους ή άλλης ιπτάμενης συσκευής 
 Κλοπή ή Απόπειρα Κλοπής που συνοδεύεται από Βίαιη Είσοδο ή Έξοδο 
 Πρόσκρουση στα κτίρια 
 Καταιγίδα, κυκλώνας, τυφώνας, θύελλα 
 Πλημμύρα ή Υπερχείλιση της θάλασσας 
 Πτώση Δέντρων ή Κλάδων 
 Καπνός 
 Διαφυγή Νερού  

 

με τις πιο κάτω επεκτάσεις χωρίς επιπρόσθετο ασφάλιστρο 
 Αμοιβές αρχιτεκτόνων & μηχανικών και απομάκρυνση ερειπίων  
 Τυχαία ζημιά σε καλώδια ή υπόγειες υπηρεσίες 
 Πληρωτέο/εισπρακτέο ενοίκιο 
 Ανίχνευση και επιδιόρθωση διαρροής 
 Αντικατάσταση κλειδαριών 
 Απώλεια νερού μετρητή 

 

συνδυάζει τις πιο κάτω ασφαλιστικές καλύψεις χωρίς επιπρόσθετο ασφάλιστρο 
 Συνεπακόλουθη ζημία Με Επεκτάσεις - Άρνηση προσπέλασης -Αμοιβές επαγγελματιών λογιστών  
 Χρήματα Με Επέκταση - Προσωπικά ατυχήματα από επίθεση  
 Υαλοπίνακες  
 Προσωπικά ατυχήματα  
 Ευθύνης προς τρίτους Με Επέκταση - Ευθύνης προϊόντων  
 Εμπορευμάτων σε διαμετακόμιση  
 Αλλοίωσης Εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους/ψυγεία  

 

και προσφέρει Τεχνική Βοήθεια χωρίς επιπρόσθετο ασφάλιστρο  
 Υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας (Emergency Service) 

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Κλειδαριές, Υαλοπίνακες – Κρύσταλλα, Προσωρινή Αντικατάσταση Συσκευής Τηλεόρασης, 
Μαγνητοσκοπίου (Video) ‘Η DVD, Υπηρεσίες Φύλαξης σε Περίπτωση Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Πλημμύρας ή Κλοπής, Καθαρισμός Ζημιωθέντος Χώρου, 
Μεταφορά Επίπλων, Φύλαξη Επίπλων ή Άλλων Προσωπικών Αντικειμένων, Διαμονή Του Ασφαλισμένου σε Ξενοδοχείο, Αποστολή Ασθενοφόρου 
Επείγουσα Επιστροφή του Ασφαλισμένου στην Κατοικία του, Διαβίβαση Επειγόντων Μηνυμάτων 

 Υπηρεσία Αποστολής Τεχνικών (Connection Service) 
 

Επιπλέον προφέρεται η επιλογή για προσθήκη ακόμη περισσότερων ασφαλιστικών καλύψεων με επιπρόσθετο ασφάλιστρο 
▪ Ευθύνη εργοδότη 
▪ Ανεντιμότητα εργοδοτούμενου  
▪ Βραχυκύκλωμα  
 

 
 

Ασφάλιση Επιχείρησης Business Shield – Named Perils 
Έγγραφο Πληροφοριών για το Ασφαλιστικό Προϊόν 
 

Εταιρεία: TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD    Προϊόν: Επιχείρησης Business Shield-Named Perils 
 

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 
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     Τι δεν ασφαλίζεται; 
 

 Κακόβουλες ενέργειες πράξεις του ασφαλισμένου 
 Υφιστάμενη ζημιά 
 Ηλεκτρονικά δεδομένα 
 Πολεμικοί κίνδυνοι και τρομοκρατικές ενέργειες 
 Μόλυνση 
 Κατάσχεση 
 Οποιεσδήποτε αποζημιώσεις ή έξοδα που επιδικάζονται από οποιοδήποτε Δικαστήριο εκτός της Κύπρου 
 Ωστικά κύματα 

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/απαίτηση ξεχωριστά 
 Καθορισμένα μέγιστα όρια κάλυψης σε ποσό ή ποσοστό σε συγκεκριμένη ασφαλισμένη περιουσία, κινδύνους, επιπλέον κινδύνους και επεκτάσεις 
Πλήρης αναφορά στους περιορισμούς στην κάλυψη υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο 
 

 
 

     Που είμαι καλυμμένος; 
 στη διεύθυνση που παρουσιάζεται στον πίνακα ασφαλιστηρίου  
 εντός της Κύπρου και οπουδήποτε εκτός Κύπρου, αλλά μόνον όσον αφορά μόνιμους κατοίκους Κύπρου για την ασφάλιση ευθύνης εργοδότη 

 
 
 

     Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
• Να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με ειλικρίνεια, σαφήνεια και 

πληρότητα  

• Να καταβάλλετε τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το πλάνο αποπληρωμής που αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας 

• Να γνωστοποιείτε άμεσα στην Εταιρεία αν επέλθει αλλαγή στη χρήση του υποστατικού ή αλλαγή ιδιοκτησίας της ασφαλισμένης περιουσίας 

• Να διατηρείτε σε καλή κατάσταση την ασφαλισμένη περιουσία 

• Να λαμβάνετε λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς 

• Να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωσης ζημιάς 

• Να αποστέλλετε γραπτώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά της ζημιάς 

• Να συμμορφώνεστε 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. Σε 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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