Ασφάλιση Μοτοσυκλέτας - Μοτοποδηλάτου
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρία: Generali Hellas A.A.E.
Προϊόν: Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Μοτοσυκλέτας - Μοτοποδηλάτου
Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική
ενημέρωση ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Πλήρεις προσυμβατικές
και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα.
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης ;
Η ασφάλιση μοτοσυκλέτας – μοτοποδηλάτου σας παρέχει κάλυψη τόσο για την ευθύνη που έχετε απέναντι σε τρίτα
πρόσωπα για ζημιές που τυχόν θα προκαλέσετε με το όχημά σας, όσο και για ζημιές που τυχόν θα υποστεί το όχημά
σας από αιτίες που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο σας.

Τι ασφαλίζεται;
Βασικές καλύψεις :
✓

✓

✓
✓

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από την
κυκλοφορία του οχήματος με ανώτατο όριο
1.220.000€ για σωματικές βλάβες για κάθε
θύμα, ή και υλικές ζημιές για κάθε ατύχημα,
σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους κατά τη
μεταφορά του οχήματος και μέσα σε
φυλασσόμενους χώρους
Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
Φροντίδα Ατυχήματος

Τι δεν ασφαλίζεται;



Αποθετικές ζημιές
Ζημιές που δεν είναι αποτέλεσμα
ατυχήματος

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται μέχρι το
ποσό που αναγράφεται στην προσφορά
ασφάλισης και στον πίνακα καλύψεων του
ασφαλιστηρίου.

Προαιρετικές καλύψεις
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Πυρκαγιά
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από πυρκαγιά
Νομική Στήριξη
Ρυμούλκηση οχήματος λόγω ατυχήματος
Οδική Βοήθεια
Νέος Οδηγός (σε ηλικία ή σε άδεια οδήγησης)
Επέκταση της Αστικής Ευθύνης στο εξωτερικό
(πράσινη κάρτα)

Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει ζημιές που
προκλήθηκαν:
!
Πριν την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου
!
Από Οδηγό που δεν έχει άδεια οδήγησης
για το συγκεκριμένο όχημα
!
Από Οδηγό που το χρόνο του ατυχήματος
βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ ή
ουσιών
!
Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του
ασφαλισμένου ή του οδηγού του οχήματος

Που είμαι καλυμμένος;
✓

Στα όρια της Ελληνικής επικράτειας

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Κατά την έναρξη και διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου:
Να τηρώ πιστά τους όρους του Ασφαλιστηρίου
Να δηλώσω στην Εταιρία για τη σύναψη της ασφάλισης τα στοιχεία που θα ζητήσει με ειλικρίνεια,
ακρίβεια και πληρότητα
Να δηλώσω όποια αλλαγή αφορά στο ασφαλισμένο όχημα, η οποία ενισχύει τον ασφαλισμένο
κίνδυνο
Να προστατεύω το όχημα μου σαν να μην ήταν ασφαλισμένο
Σε περίπτωση ζημιάς:
Να αναγγείλω άμεσα το γεγονός στην Εταιρία και να συνδράμω την Εταιρία στον καθορισμό της
ζημιάς
Να καλέσω τις αρμόδιες αρχές
Πότε και πως πληρώνω;
Πληρώνω το ασφάλιστρο εφάπαξ με την έκδοση του Ασφαλιστηρίου με έναν από τους ακόλουθους
τρόπους:
• Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας www.generali.gr, επιλέγοντας την υπηρεσία on line
πληρωμή, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα
• Μέσω web ή phone banking στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες
• Με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες
• Με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας
• Με μετρητά:
o Στο ταμείο της Generali (ανώτατο όριο συναλλαγής 500 €)
o Στις τράπεζες Alpha Βank & Εθνική
o Στα ΕΛΤΑ
o Σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Εταιρίας
Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρκεια της αναγράφονται στο ασφαλιστήριο .

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Εκτός από το δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης όπως αυτά ορίζονται στην σύμβαση, έχω δικαίωμα
ακύρωσης της σύμβασης οποτεδήποτε, αποστέλλοντας επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας.

