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Ασφάλιση Αυτοκινήτου  

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρία: Allianz Ελλάς Α.Α.Ε – Υποκατάστημα Κύπρου  
Προϊόν: All Truck 
Basic 

Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα 
 
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Ασφάλιση για την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σε δρόμους που προορίζονται για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. 

 Τι ασφαλίζεται; 

Υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις                                                                                      

 Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την κυκλοφορία του 

αυτοκινήτου για: 

Σωματικές βλάβες ανά θύμα, έως €36.350.000 

Περιουσία τρίτων, έως €1.220.000                                                                                                                               

 

Συμπληρωματικές καλύψεις                                                                                                                                                                           

 Νoσηλεία επείγουσας Φύσης, έως €35.00 ανά θύμα 
 Οδήγηση πέραν της οδού, έως €36.350.000 

 Ρυμουλκούμενο 
 Θραύση Κρυστάλλων, έως €250 

 

Συμπληρωματικές υπηρεσίες 

 Φροντίδα ατυχήματος 

Οι καλύψεις που ακολουθούν μετά το πράσινο σύμβολο () 

περιλαμβάνονται αυτόματα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. 

Οι ανωτέρω καλύψεις δεν δύνανται να παρέχονται αυτοτελώς. 

 

 Τι δεν ασφαλίζεται; 

 Περιεκτική 

 Φωτιά 

 Κλοπή 

 

 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

! Οδήγηση άλλου οχήματος 

Ισχύει μόνο για οχήματα ίδιας κατηγορίας και τύπου. 

 

Δεν καλύπτονται , Εκτός εάν έχουν δηλωθεί και εγκριθεί από 

την εταιρία, ζημιές, απώλειες ή ατυχήματα που έχουν προέλθει 

άμεσα ή έμμεσα από: 

 

! Οδηγό που δεν κατέχει τουλάχιστον για 2 έτη Κανονική  Άδεια 

Οδήγησης 

! Οδηγό κάτω των 23 ετών και άνω των 70 

! Κάτοχο αδείας μαθητευόμενου οδηγού (Εκτός εάν ο συνοδηγός 

είναι κάτοχος κανονικής αδείας και έχει προσαρτημένες 

πινακίδες L) 

 

Δεν καλύπτονται ζημιές, απώλειες ή ατυχήματα που έχουν 

προέλθει άμεσα ή έμμεσα από: 

! Οδήγηση υπό επίδραση Οινοπνεύματος ή Φαρμάκων ή 

Ναρκωτικών 

! Εσκεμμένη ή προσχεδιασμένη ενέργεια  που αποτελεί 

κακούργημα με βάση τον ποινικό κώδικα. 

! Οδήγηση σε δρόμους που δεν παρέχεται νόμιμο δικαίωμα 

πρόσβασης σε μηχανοκίνητα οχήματα εξαιρουμένων πεδίων 

προσγείωσης, απογείωσης και στάθμευσης αεροσκαφών. 

 

 Που είμαι καλυμμένος; 

 Εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτός των Κατεχόμενων περιοχών 

 Στα κράτη που έχουν υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης 

 

 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

 Να συμπληρωθεί πλήρως η αίτηση ασφάλισης με τα ακριβή και πραγματικά στοιχεία και να υπογραφεί.  

 Γενικότερα κάθε δήλωση προς την Εταιρία θα πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής. 

 Έγγραφη ενημέρωση της Εταιρίας για οποιαδήποτε μεταβολή στις δηλώσεις που έγιναν στην πρόταση ασφάλισης κατά την σύναψη του 
συμβολαίου 
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 Πότε και πώς πληρώνω; 
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και καταβάλλεται στην έναρξη κάθε περιόδου ασφάλισης. Τα ασφάλιστρα μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ, σε δύο 
εξαμηνιαίες ή τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις. 
Η πληρωμή των ασφαλίστρων πρέπει να γίνεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου ή της εκάστοτε δόσης. 
 
Η πληρωμή γίνεται με: 
Πάγια εντολή (πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό)" 
Κατάθεση σε τραπ. λογαριασμό με ειδικό αριθμό  
E-banking με 20ψήφιο κωδικό ΔΙΑΣ 
Τηλεφωνικά με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας 

 

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης είναι η καταβολή του ασφαλίστρου πριν ή στην ημερομηνία έναρξης του 
συμβολαίου ή της εκάστοτε δόσης. 
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης αναφέρεται στο περίγραμμα ασφάλισης 

  

 Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Ασκώντας το δικαίωμα εναντίωσης εντός των 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης. 
Με έγγραφο αίτημα προς την Εταιρία, οποιαδήποτε στιγμή. 

 


