Alpha Πυρός για Κατοικίες
∆ικαίωµα
συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
1. Κάτοχος ασφαλιζόµενης περιουσίας, ή
2. Τρίτο πρόσωπο µη ιδιοκτήτης ακινήτου µπορεί να υποβάλει Αίτηση ασφάλισης για το ακίνητο (π.χ. ενοικιαστής) νοουµένου ότι το ενοικιαστήριο
έγγραφο µεταβιβάζει την υποχρέωση της ασφάλισης στον ενοικιαστή, και
3. Να είναι κάτοχος τραπεζικού λογαριασµού Α100 για φυσικά πρόσωπα ή κάτοχος τραπεζικού λογαριασµού Α500 για νοµικά πρόσωπα, και
4. Πολίτης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή/ και οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει διεύθυνση διαµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και µπορεί
να το αποδείξει µε έναν πρόσφατο λογαριασµό κοινής ωφελείας στο όνοµά του.

Προϋποθέσεις
ασφάλισης

Προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση καταστροφής ή ζηµιάς στην Ασφαλιζόµενη Περιουσία υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Τα κτήρια να έχουν κατασκευαστεί µετά το 1950
2. Τα πακέτα ασφάλισης Plus, Comprehensive, Superior προσφέρονται σε κτήρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί µετά το 1970
3. Το ανώτατο όριο ασφάλισης ανέρχεται στα €5.000.000
4. Η γεωγραφική περιοχή είναι εντός των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
5. Πολύτιµα αντικείµενα: Κοσµήµατα, Χρυσαφικά, Ασηµικά και Αντικείµενα από Πολύτιµα Μέταλλα και Πολύτιµους Λίθους, Ωρολόγια Χειρός,
Γούνες, ∆ερµάτινα, Έργα Τέχνης, Τάπητες, Φωτογραφικός Εξοπλισµός, Οπτικοακουστικά Είδη, Βιντεοκάµερες, Συλλογές Γραµµατοσήµων,
Νοµισµάτων & Χαρτονοµισµάτων & Κυνηγετικά Όπλα τα οποία ξεπερνούν τις €2.000 ανά αντικείµενο θα πρέπει µε την Αίτηση Ασφάλισης
ο ασφαλισµένος να επισυνάψει αντίγραφα της πιο πρόσφατης εκτίµησης αξίας ή των τιµολογίων/ αποδείξεων αγοράς.

Χαρακτηριστικά
προϊόντος
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Αφαιρετέα ποσά

Περίοδος Ασφάλισης: Ετήσια
Συχνότητα Πληρωµών: Μια δόση προκαταβολικά, η 1η πληρωτέα στην Τράπεζα
Αυτόµατη Ανανέωση: Η ασφαλιστική κάλυψη ανανεώνεται αυτόµατα σε ετήσια βάση, από τη συνεργαζόµενη ασφαλιστική εταιρεία
Στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου το ασφάλιστρο καταβάλλεται µέσω εντολής SEPA Direct Debit, η οποία υπογράφεται από τον
ασφαλιζόµενο πελάτη κατά την έκδοση του συµβολαίου
Ο πελάτης έχει δικαίωµα να αιτηθεί την µη ανανέωση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου τριάντα (30) ηµέρες πριν την επόµενη προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία ανανέωσης, µε γραπτή δήλωση προς τη συνεργαζόµενη ασφαλιστική εταιρεία. Η παύση του συµβολαίου θα ισχύει από την επόµενη
ηµεροµηνία ανανέωσης
Όλα τα πακέτα καλύψεων προσφέρουν ασφάλιση σε Αξία Καινούργιου για Παλαιό (New for Old) στο κτήριο, καθώς και κάλυψη πυρκαγιάς από
δάσος, θάµνους κλπ.
Το σχέδιο Basic προσφέρει την επιλογή στον πελάτη να ασφαλίσει την κατοικία του µόνο για φωτιά (χωρίς σεισµό). Ιδανικό πακέτο καλύψεων
για κατασκευές πριν το 1955
Το σχέδιο Superior παρέχει κάλυψη σε τρόφιµα, έπιπλα κήπου, αντένες κ.ά. και είναι ιδανικό για εξοχικές κατοικίες
Τα σχέδια Plus, Comprehensive και Superior συνδυάζονται µε ∆ΩΡΕΑΝ παροχή της υπηρεσίας «Φροντίδα Κατοικίας».
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
Α. Πυρκαγιά & Κεραυνός
Β. Έκρηξη
Γ. Πτώση Αεροσκαφών ή ιπτάµενων αντικειµένων
∆. Οχλαγωγία, Απεργία, Εργάτες που επηρεάζονται
από Κήρυξη ανταπεργίας
Ε. Κακόβουλη Ζηµιά
Στ. Σεισµός ή Ηφαιστιογενή Έκρηξη
Η. Καταιγίδα, Τυφώνας, Σίφουνας ή άλλη Θύελλα
ή Βίαιη Θύελλα και Πληµµύρα
Θ. Ζηµιά από ∆ιαφυγή Υδάτων
Ι. Πρόσκρουση από οποιοδήποτε όχηµα ή ζώο
Κ. ∆ιάρρηξη
Λ. Πτώση ∆έντρων

ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΠΟΣΑ (€)
0
170
0
170
170
1.5% επί της Ζηµιάς
5% επί της Ζηµιάς µε ελάχιστο €427 για κάθε απαίτηση
5% επί της Ζηµιάς µε ελάχιστο €256 για κάθε απαίτηση
170
5% επί της Ζηµιάς µε ελάχιστο €340 για κάθε απαίτηση
5% επί της Ζηµιάς µε ελάχιστο €250 για κάθε απαίτηση

Υπόκειται στις οπισθογραφήσεις που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Συµβολαίου (ο πίνακας αυτός αντικαθιστά
οποιοδήποτε προηγούµενο πίνακα). Παρακαλώ να διαβάσετε το συµβόλαιο αυτό και σε περίπτωση κάποιας ανακρίβειας να το επιστρέψετε για
διόρθωση.

