Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Προϊόν: Βασικό πρόγραμμα Αυτοκινήτου

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας
της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
322801000.
Το παρόν έγγραφο πληροφοριών αποτελεί περίληψη των κύριων παρεχόμενων και μη καλύψεων για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό
προϊόν. Λεπτομερής αναφορά στις παρεχόμενες καλύψεις παρέχεται μέσω των γενικών και ειδικών όρων του συμβολαίου σας. Πλήρεις
προσωποποιημένες προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες παρέχονται κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης από την κίνηση του οχήματός σας

Τι ασφαλίζεται;
Σωματικές βλάβες τρίτων ανά
θύμα έως το κεφάλαιο των
1.220.000€
Υλικές ζημιές τρίτων ανά
ατύχημα έως το κεφάλαιο των
1.220.000€
Προστασία Βonus Malus
και Υλικών Ζημιών από
ανασφάλιστο όχημα έως το
κεφάλαιο των 30.000€
Φροντίδα ατυχήματος
Ρυμούλκηση από ατύχημα
Συμπληρωματικά παρέχονται
οι Καλύψεις:

• Θραύση κρυστάλλων έως το
κεφάλαιο των 3.000€
• Τροχαίο προσωπικό ατύχημα
έως το κεφάλαιο των 10.000€
• Νομική προστασία έως το
κεφάλαιο των 3.000€

Τι δεν ασφαλίζεται;
Ζημιές σε αντικείμενα που μεταφέρονται στο όχημα
Οι ζημιές Σωματικών Βλαβών από ανασφάλιστο όχημα
Ο οδηγός/ιδιοκτήτης, εφόσον ο οδηγός είναι νέος, κατά τους
γενικούς όρους και δεν έχει δηλωθεί
Ο οδηγός ή/και ο ιδιοκτήτης, εφόσον ο οδηγός είναι υπό την επήρεια
αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, ή δεν κατέχει τη νόμιμη για το όχημα
άδεια οδηγήσεως ή χρησιμοποιεί το όχημα για διαφορετική χρήση
από την αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας
Για τις συμπληρωματικές καλύψεις:

• Δεν παρέχεται η κάλυψη της Θραύσης Κρυστάλλων για ζημιές σε
καθρέπτες, φανάρια και πλαστικές επιφάνειες
• Δεν παρέχεται η κάλυψη του προσωπικού ατυχήματος εάν ο οδηγός
του οχήματος είναι άνω των 70 ετών
• Στην κάλυψη του τροχαίου προσωπικού ατυχήματος δεν
ασφαλίζονται νοσήλια, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και επιδόματα
καθώς και προϋπάρχουσες αναπηρίες
• Η Ασφάλιση της νομικής προστασίας δεν καλύπτει τη διεκδίκηση
αξιώσεων που δεν απορρέουν από την κίνηση του ασφαλισμένου
οχήματος

• Οδική βοήθεια
• Απεριόριστη νοσοκομειακή
περίθαλψη του οδηγού/λήπτη
της ασφάλισης
• Αντικατάσταση οχήματος

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Η προστασία bonus malus ισχύει για μία υπαίτια ζημιά
Η ρυμούλκηση από ατύχημα παρέχεται στον τόπο του ατυχήματος
Για τις συμπληρωματικές καλύψεις:

• Δεν καλύπτονται ζημιές θραύσης κρυστάλλων εφόσον το όχημα
έχει υποστεί ολική καταστροφή
• Εφόσον η ζημιά της θραύσης κρυστάλλων επισκευαστεί εκτός
συνεργαζόμενων συνεργείων ισχύει απαλλαγή 200€
• Στο προσωπικό ατύχημα η αποζημίωση για τη μόνιμη μερική
ανικανότητα καθορίζεται από πίνακα ποσοστών επί του
ασφαλιστικού κεφαλαίου
• Η ασφάλιση της νομικής προστασίας δεν καλύπτει αμοιβές και
έξοδα που δεν έχουν συμφωνηθεί κατά τον ορισμό του δικηγόρου
από την Εταιρία
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Ασφάλιση Οχήματος

• Η κάλυψη Απεριόριστης Νοσοκομειακής Περίθαλψης αφορά στον
Οδηγό ή στον Λήπτη της Ασφάλισης και καλύπτει μόνο έξοδα
νοσηλείας
• Για την κάλυψη Απεριόριστης Νοσοκομειακής Περίθαλψης,
καλύπτεται το 50% των εξόδων Νοσηλείας εφόσον η Νοσηλεία θα
γίνει σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική
• Η κάλυψη Αντικατάστασης Οχήματος δεν παρέχεται σε άλλες
χρήσεις οχημάτων πλην του Ε.Ι.Χ.
• Η κάλυψη Αντικατάστασης Οχήματος παρέχεται μόνο στις
περιπτώσεις του Τροχαίου Ατυχήματος καθώς και της Φωτιάς και
Ολικής Κλοπής εφόσον αυτές ισχύουν στο Συμβόλαιο. Η κάλυψη
παρέχεται εφόσον ο χρόνος επισκευής του οχήματος ξεπερνά τις 6
ημέρες. Ο μέγιστος χρόνος της παροχής οχήματος αντικατάστασης
είναι 30 ημέρες εκτός της περίπτωσης της Κλοπής που είναι 45
ημέρες

Πού είμαι καλυμμένος;
Όλες οι παρεχόμενες καλύψεις ισχύουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας εκτός της ασφάλισης της αστικής ευθύνης
τρίτων που ισχύει και για τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε, τα κράτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου ( Ε.Ο.Χ. ) και όσα λοιπά
κράτη δεσμεύονται να εφαρμόσουν την ενοποιημένη συμφωνία. Η Φροντίδα Ατυχήματος, η Ρυμούλκηση από ατύχημα
ή η Οδική Βοήθεια εφόσον ισχύει, παρέχονται σε χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου οι οποίες αναφέρονται
αναλυτικά σε σχετικό πίνακα εντός των γενικών και ειδικών όρων του ασφαλιστηρίου. Το προσωπικό ατύχημα εφόσον
παρέχεται ως κάλυψη, ισχύει και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
•
•
•
•
•

Φροντίζω οι πληροφορίες που παρέχω να είναι ακριβείς και έγκυρες
Ενημερώνω για κάθε αλλαγή στα στοιχεία μου καθώς και σε πληροφορίες που επηρεάζουν την ασφάλισή μου
Εξοφλώ τα ασφάλιστρα του συμβολαίου μου εμπρόθεσμα
Βεβαιώνω ότι οι όροι του συμβολαίου μου περιλαμβάνουν και περιγράφουν τις ανάγκες που επιθυμώ να καλύψω
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ενημερώνω εγγράφως άμεσα την Εταιρία (το αργότερο εντός 8
εργάσιμων ημερών) και παρέχω όλες τις πληροφορίες που θα ζητηθούν

Πότε και πώς πληρώνω;
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας με όλους τους σύγχρονους τρόπους πληρωμής: με
μετρητά στις συνεργαζόμενες με την Εταιρία τράπεζες, με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής/
χρεωστικής κάρτας σας καθώς και με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής
κάρτας σας. Στην πάγια εντολή χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας παρέχεται έκπτωση και άτοκες δόσεις. Επιπροσθέτως,
μπορείτε να εξοφλήσετε τα ασφάλιστρα στον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση,
υπό τον όρο της ταυτόχρονης παράδοσης σε εσάς του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης
προκαταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Προκαταβολή ασφαλίστρων απαιτείται και για κάθε τυχόν
επόμενη περίοδο ασφάλισης, σε συνέχεια της πρώτης, καθόσον δεν ισχύει η αυτόματη ανανέωση.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Ο Ασφαλισμένος, μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί την ακύρωση της σύμβασής του, αποστέλλοντας στην Εταιρία, τα στοιχεία
της οποίας είναι διαθέσιμα στα έντυπα και στην ιστοσελίδα της, επιστολή είτε με φαξ είτε ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση, ή
παραδίδει αυτήν ιδιοχείρως.
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• Η οδική βοήθεια και η ρυμούλκηση από ατύχημα παρέχονται
μόνο σε Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. και ΑΓΡΟΤΙΚΑ με μεταξόνιο έως 3,2μέτρα και
μέγιστο μικτό βάρος 3,5 τόνους

