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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; 
Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης για τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις κατασκευής (γερανοί, εκσκαφείς, μπουλντόζες, γεωτρύπανα, 
μηχανές κατασκευής δρόμων, οδοστρωτήρες (dumpers, graders), φορτηγά χωματουργικών εντός του (χώρου του) εργοταξίου, εγκαταστάσεις άντλησης 
σκυροδέματος, γεννήτριες, κινητές μονάδες κατασκευής σκυροδέματος, ελκυστήρες) των εργολάβων εντός του χώρου του εργοτάξιο ή στον χώρο φύλαξης 
τους για απώλεια ή ζημιά από ξαφνικό και απρόβλεπτο αίτιο 
 
 
 

     Τι ασφαλίζεται; 
 

 Απώλεια ή ζημιά στα μηχανήματα και στις εγκαταστάσεις ενός έργου, συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται και έχει 
σαν αποτέλεσμα την ανάγκη επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του μηχανήματος ή μέρος αυτού 

 

Προαιρετικές καλύψεις με επιπρόσθετο ασφάλιστρο 
▪ Κάλυψη ζημιών Απεργιών, Οχλαγωγία, Πολιτικών Αναταραχών 
▪ Κάλυψη των ασφαλισμένων αντικειμένων / μηχανημάτων κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους εντός των περιοχών που ασκεί αποτελεσματικό 

έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία 
▪ Κάλυψη ασφαλισμένων αντικειμένων / μηχανημάτων όταν εργάζονται κάτω από την επιφάνια της γης π.χ. άνοιγμα σήραγγας για την κατασκευή 

αυτοκινητόδρομου  
▪ Κάλυψη επιπρόσθετων εξόδων που έχουν σχέση με καλυπτόμενη απαίτηση και απαιτούνται υπερωρίες. νυκτερινή εργασία , εργασία σε δημόσια 

αργία 
▪ Κάλυψη εξόδων αερομεταφοράς 
 
 
 

     Τι δεν ασφαλίζεται; 
 

 Πολεμικοί κίνδυνοι  
 Τρομοκρατικές πράξεις  
 Πυρηνικοί κίνδυνοι και μόλυνση περιβάλλοντος  
 Κίνδυνοι Κυβερνοχώρου  
 Ηλεκτρική , Μηχανική Βλάβη  
 Πήξη ψυκτικού η άλλου υγρού, ελαττωματική λίπανση έλλειψη λαδιού, απώλεια αερίων  
 Απώλεια ή ζημιά σε εξαρτήματα και προσαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν όπως τρυπάνια, μαχαίρια, αλυσίδες, ιμάντες, μπαταρίες, 

ελαστικά, κ.τ.λ.  
 Απώλεια ή ζημιά από έκρηξη λέβητα ή μηχανής εσωτερικής καύσης οφειλόμενη σε εσωτερική πίεση  
 Απώλεια ή ζημιά συνεπεία συνεχούς χρήσης, διάβρωση, οξείδωση  
 Απώλεια ή ζημιά όταν εργάζονται κάτω από την επιφάνια της γης  
 Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε σφάλματα ή ελαττώματα που υπήρχαν πριν την έναρξη του ασφαλιστηρίου  
 Απώλεια ή ζημιά που είναι υπεύθυνος ο κατασκευαστής βάση νόμου η σύμβασης  
 Επακόλουθη ζημιά 

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 
 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 
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     Που είμαι καλυμμένος; 
 

 Εντός Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο 
 
 
 

     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 

• Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για αποφυγή απώλειας ή ζημιάς και συμμόρφωση προς όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις και συστάσεις των 
κατασκευαστών 

• Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής που αυξάνει τον κίνδυνο 

• 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 
 

 
 
 
 


