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Ασφάλιση Κατοικίας  

Έγγραφο πληροφοριών για το 
ασφαλιστικό προϊόν 
Εταιρία: Allianz Ελλάς Α.Α.Ε -Υποκατάστημα Κύπρου 

           
 Προϊόν: All House                     
Alarm 

   Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα 

 
   Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

   Πρόγραμμα ασφάλισης κτίσματος κατοικίας και/ή περιεχομένου 

 Τι ασφαλίζεται; 

Το κτίριο και/ή το περιεχόμενο της κατοικίας σας, σε αξία 

καινουργούς, έναντι ζημιών που θα προκληθούν άμεσα ή 

έμμεσα από την επέλευση ενός ή περισσότερων από τους εν 

συνεχεία αναφερόμενους κινδύνους (καλύψεις): 

 

 Πυρκαγιά 

 Πυρκαγιά από δάσος 

 Κεραυνός, έκρηξη, καπνός 

 Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα 

 Διαρροή σωληνώσεων 

 Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία 

 Κακόβουλη ενέργεια κλέπτη, έως €5.000 (περιεχόμενο) 

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές 

 Κακόβουλες ενέργειες τρίτων 

 Ασφάλιση αντικειμένου από βραχυκύκλωμα 

 Ίδιες ζημιές θερμοσίφωνα 

 Αστική ευθύνη πυρκαγιάς 

 Έξοδα μεταστέγασης 

 Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων 

 Αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών 

 Απώλεια ενοικίων έως 12 μήνες 

 Θραύση υαλοπινάκων κτιρίου, έως €1.000 

 Πτώση δένδρων 

 Πρόσκρουση οχήματος 

 Πτώση αεροσκαφών 

 Σεισμός 

 Ζημιές πυρόσβεσης 

 

Οι καλύψεις που ακολουθούν μετά το πράσινο σύμβολο () 

περιλαμβάνονται αυτόματα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. 

 

 

 Τι δεν ασφαλίζεται; 

Δεν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες που έχουν προκληθεί, 
άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή ως συνέπεια κάποιου από τα 
παρακάτω γεγονότα: 

 Πόλεμο, εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή 
πολεμικές επιχειρήσεις, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, στάση, 
πραξικόπημα, κίνημα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές 
εξεγέρσεις, αντιστάσεις κατά της Αρχής, κατάσταση πολιορκίας 
και παρόμοιες περιπτώσεις 

 Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων 

 Μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας των 
ασφαλισμένων αντικειμένων. 

 Σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν στα ασφαλισμένα 
αντικείμενα και ήταν ή θα έπρεπε να ήταν γνωστά στον 
ασφαλισμένο ή στους αντιπροσώπους του, κατά τον χρόνο 
έναρξης της ασφάλισης και δεν είχαν δηλωθεί στην Εταιρία. 

 Ηφαιστειακή έκρηξη, καθίζηση, κατολίσθηση, από οποιαδήποτε 
αιτία 

 Κύματα πίεσης αεροσκάφους ή άλλων ιπτάμενων αντικειμένων 

 Τρομοκρατικές ενέργειες  

 Σε εμπορεύματα ή αντικείμενα τρίτων που βρίσκονται στην 
κατοχή του Ασφαλιζομένου, εκτός αν δηλωθούν και το 
αποδεχθεί η Εταιρία 

 Τα έγγραφα, παραστατικά αξίας, τίτλοι, ομολογίες, μετοχές, 
επιταγές, συναλλαγματικές, τραπεζογραμμάτια, γραμμάτια σε 
διαταγή , υποσχετικά, έγγραφα κάθε είδους με τα οποία έχει 
συσταθεί ή /και μεταβληθεί ή αποδεικνύεται μια έννομη σχέση, 
κάρτες πιστωτικές, λαχεία, δελτία ΠΡΟ-ΠΟ και παρόμοια δελτία 
τυχερών παιγνιδιών, οι ράβδοι από χρυσό, από αργυρό ή από 
οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο ή ημιπολύτιμο στοιχεία, νομίσματα, 
γραμματόσημα, ένσημα, συλλογές κάθε φύσης, λογιστικά 
βιβλία, υποδείγματα, σχέδια, μήτρες, και κάθε είδους 
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης 
χειρόγραφα και σπάνια βιβλία, ζώντα ζώα και οργανισμοί 

 Από φυσιολογική φθορά, έξοδα συντήρησης των 
ασφαλισμένων αντικειμένων καθώς και ζημιές από σήψη, 
μύκητες, τερμίτες, κάνθαρους, σκώρο, έντομα ή βλάβη  

 Η κλοπή ή η εξαφάνιση των ασφαλισμένων αντικειμένων είτε 
αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ή ύστερα από αυτήν 

 Από δόλο ή βαρεία αμέλεια.  

 Από λανθασμένο σχεδιασμό ή ελαττωματικά υλικά. 

 Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν χωρίς την έγκριση της Εταιρίας 

 Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τον 
Ασφαλισμένο ή μέρος της οικογένειάς του μετά την κατανάλωση 
αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών 

 Απώλεια ή μείωση της αγοραίας αξίας του ασφαλισμένου 
αντικειμένου ή της ασφαλισμένης κατοικίας που προκλήθηκε ως 
αποτέλεσμα της ζημιάς ή της απώλειας που υπέστη το 
ασφαλισμένο αντικείμενο ή κατοικία 
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 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

! Οι προβλεπόμενες απαλλαγές και τα ανώτατα όρια Καλύψεων 

! 10% επί του ποσού κάθε ζημίας με ελάχιστο όριο € 170 για τις 

εξής καλύψεις: 

Διαρροή σωληνώσεων 

Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα 

Στάσεις απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές 

Κακόβουλες ενέργειες τρίτων 

Πρόσκρουση οχήματος 

! 10% επί του ποσού κάθε ζημίας με ελάχιστο όριο € 340 για τις 

εξής καλύψεις:  

Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία 

Κακόβουλη ενέργεια κλέπτη 

! Ασφάλιση αντικειμένου από βραχυκύκλωμα 

10% επί του ποσού κάθε ζημίας με ελάχιστο όριο € 500 

! Πτώση δένδρων: 10% επί του ποσού κάθε ζημίας με ελάχιστο 

ποσό €250 

! Σεισμός: 1,5% επί του ασφαλιστικού ποσού  

 

 Που είμαι καλυμμένος; 

 Στην διεύθυνση που  μας έχετε δηλώσει 
 

 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

 Σε περίπτωση επελεύσεως απώλειας ή ζημιάς, η οποία  είναι αποζημιωτέα βάσει των όρων του Ασφαλιστηρίου, οφείλετε να μας 
ειδοποιήσετε μόλις είναι λογικά δυνατόν, και το αργότερο εντός 30 ημερών να μας έχετε υποβάλλει γραπτώς την απαίτησή σας. 

 Να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου. 

 Να μας ενημερώνετε για αλλαγές στη διεύθυνση σας ή μετακίνηση της ασφαλισμένης περιουσίας.  

 Να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε αύξηση στην αξία του περιεχομένου ή των πολύτιμων αντικειμένων σας 

 Να μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε προσθήκες ή μετατροπές στην κατοικία σας που αυξάνουν την αξία ή το κόστος ανοικοδόμησης 

 Να μας ενημερώνετε αν θα παραμείνει η κατοικία σας ακατοίκητη για περίοδο μεγαλύτερη από 30 συνεχείς ημέρες.  

 Να μας ενημερώνετε για αλλαγές στη χρήση της κατοικίας σας 

 Να μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε γενικά αλλαγές που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα απώλειας ή ζημιάς 

 Πρέπει να παίρνετε εύλογα μέτρα για  Πρόληψη απώλειας ή ζημιάς και να διατηρείται την ασφαλισμένη περιουσία σε καλή κατάσταση 
 

 Πότε και πώς πληρώνω; 
Η πληρωμή των ασφαλίστρων πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της περιόδου  ασφάλισης, καταβάλλεται εφάπαξ, και μπορεί να γίνει 
μέσω των παρακάτω τρόπων πληρωμής: 
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας 
Πάγια εντολή  
Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα 

Μετρητοίς   
 

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η περίοδος ασφάλισης είναι ετήσια, με ημερομηνία έναρξης και λήξης που θα  συμφωνήσουμε από κοινού. 
Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, η ενεργοποίηση της ασφάλισης ισχύει μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων. 

  

 Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο σας αποστέλλοντας μας γραπτή ειδοποίηση 
 


