Ασφάλιση Επιχείρησης
Έγγραφο πληροφοριών για το
ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρία: Allianz Ελλάς Α.Α.Ε.

Προϊόν: All Business
Economy

Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόγραμμα ασφάλισης κτίσματος επιχείρησης και/ή περιεχομένου.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται;
Το κτίριο και/ή οι κτιριακές βελτιώσεις αυτού και/ή το
περιεχόμενο της επιχείρησής σας, σε αξία καινουργούς για
το κτίριο και τον πάγιο εξοπλισμό και σε τρέχουσα αξία για
τα εμπορεύματα, έναντι ζημιών που θα προκληθούν άμεσα
ή έμμεσα από την επέλευση ενός ή περισσότερων από τους
εν συνεχεία αναφερόμενους κινδύνους (καλύψεις):
Βασικές καλύψεις
 Πυρκαγιά
 Κεραυνός
 Έκρηξη
 Πτώση αεροσκαφών
 Μετάδοση πυρκαγιάς από δάσος
 Καπνός



Συμπληρωματικές καλύψεις
 Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές σε τρίτους από
πυρκαγιά: 50% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με max.
€30.000 και ετησίως με max. €60.000
 Πρόσκρουση οχήματος
 Πτώση δένδρων, στύλων



Προαιρετικές καλύψεις
Σεισμός
Καλυπτόμενα έξοδα
 Μεταστέγασης έως €1.500
 Eκκαθαρίσεως του χώρου της ζημίας έως 5% του
ασφαλισμένου κεφαλαίου
 Αμοιβών αρχιτεκτόνων και μηχανικών (για το κτίριο)
έως €1.500












Οι ανωτέρω καλύψεις δεν δύνανται να παρέχονται
αυτοτελώς.

Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερες εξαιρέσεις.
Δεν καλύπτεται απώλεια ή ζημία:
Από βαρειά αμέλεια και/ή δόλο.
Από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, καθίζηση,
κατολίσθηση, παλιρροιακά κύματα.
Από φυσιολογικές φθορές, έλλειψη συντήρησης.
Από πολεμικές ενέργειες, είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος,
είτε όχι.
Από βιολογική και/ή χημική και/ή πυρηνική και/ή
ραδιενεργή μόλυνση.
Από διαφυγόντα κέρδη, εισοδήματα, αποθετικές
ζημιές, λόγω στέρησης της χρήσης ή της κατοχής των
ασφαλισμένων αντικειμένων.
Σε έγγραφα, σπάνια βιβλία, έργα τέχνης, μετοχές,
επιταγές, αξιόγραφα, τίτλους, χρήματα, μετάλλια,
κόστος παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Σε κάρτες πιστωτικές, τηλέφωνα και internet, λαχεία
και δελτία τυχερών παιχνιδιών.
Σε αντικείμενα τρίτων.
Σε πολύτιμα μέταλλα και λίθους και ράβδους αυτών,
κοσμήματα, ρολόγια, γραμματόσημα και συλλογές κάθε
φύσης.
Τα παραπάνω δεν ισχύουν εφόσον ζητηθεί και
συμφωνηθεί διαφορετικά.

Παροχές/υπηρεσίες
 Προστασία υπασφάλισης έως 15% του ασφαλισμένου
κεφαλαίου
 Τεχνική Υποστήριξη My Business Care
Οι καλύψεις που ακολουθούν μετά το πράσινο σύμβολο ()
περιλαμβάνονται αυτόματα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό
σας.

Δεν παρέχεται κάλυψη στους προαιρετικούς κινδύνους
(καλύψεις) που δεν έχουν επιλεγεί

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

!
!
!
!
!
!

Οι προβλεπόμενες απαλλαγές και τα ανώτατα όρια
Καλύψεων
Απαλλαγές:
Σεισμός: 2% επί του συνολικού ασφαλισμένου
κεφαλαίου
Η κάλυψη του Σεισμού παρέχεται εφόσον οι κτιριακές
εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική
άδεια η οποία εκδόθηκε μετά το 1960.
Τα καλυπτόμενα έξοδα και τα υπο – όρια των
καλύψεων ισχύουν ανά ζημιογόνο γεγονός και
συνολικά για όλη την διάρκεια ασφάλισης.
Επαναφορά του ασφαλισμένου κεφαλαίου μετά την
επέλευση ζημίας με καταβολή ασφαλίστρων.
Ρήτρα/Ειδικός Όρος Εξαίρεσης Κάλυψης λόγω
Κυρώσεων και Περιορισμών.
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Που είμαι καλυμμένος;


Στην διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

 Να δηλώσω τα πραγματικά στοιχεία της προς ασφάλιση επιχείρησης, όπως ζητούνται από την πρόταση ασφάλισης.
 Να δηλώσω εάν η προς ασφάλιση επιχείρηση ασφαλίζεται σε άλλη/ες ασφαλιστικές εταιρείες.
 Να ενημερώσω την εταιρεία εάν επέλθει μεταβολή στην ιδιοκτησία και/ή στο αντικείμενο εργασιών της ασφαλιζόμενης
επιχείρησης.

 Σε περίπτωση ζημίας, να ειδοποιήσω άμεσα τις Αρμόδιες Αρχές (πχ. Αστυνομία, Πυροσβεστική κλπ.) και εντός οκτώ (8) ημερών
το αργότερο την εταιρεία.

 Να βρίσκονται σε ισχύ, τα μέτρα προστασίας που ορίζει ο νόμος και οι ισχύουσες διατάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η πληρωμή των ασφαλίστρων πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της περιόδου ασφάλισης και μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε
με δόσεις, μέσω των παρακάτω τρόπων πληρωμής:
Tαχυπληρωμή
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας
Πάγια εντολή
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;
Ασκώντας το Δικαίωμα Υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του συμβολαίου.
Οποτεδήποτε, με έγγραφη εντολή σας προς την Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι σε αυτήν τη περίπτωση θα επιβαρυνθείτε με την
καταβολή βραχυπρόθεσμων ασφαλίστρων.
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