Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρία: HD Insurance Ltd

Προϊόν: Unique Simple Επιβατικά Ε.Ι.Χ.

Η HD Insurance Ltd είναι ασφαλιστική εταιρία, η οποία έχει συσταθεί στην Κύπρο (Αριθμός Εγγραφής: HE289025). H εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, μέσω υποκαταστήματος (ΑΦΜ 997517233 και Αριθμό
Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 131696560001) και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών της Κύπρου
και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η BROKINS ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Α.Ε. είναι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής,
με την επωνυμία Brokins AE. Είναι ο αποκλειστικός διανομέας του συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος στην ελληνική αγορά.
Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει μία σύνοψη των καλύψεων που παρέχονται. Πριν την αγορά, παρακαλούμε να διαβάσεις προσεκτικά τους
Όρους Ασφάλισης, τα έντυπα Ενημέρωσης και Πολιτικής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφάλιση αυτοκινήτου η οποία είναι διαμορφωμένη για να καλύπτει εκτός από την υποχρεωτική από το νόμο Αστική Ευθύνη, επιπλέον
καλύψεις όπως Οδική Βοήθεια και Νομική Προστασία. Η ασφάλιση παρέχεται αποκλειστικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
(Ε.Ι.Χ.).

Τι ασφαλίζεται;
Α. Υποχρεωτικές καλύψεις
 Αστική Ευθύνη προς Τρίτους για Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες. Όριο:
€ 1.220.000
 Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από Πυρκαγιά. Όριο: € 20.000
 Αστική Ευθύνη προς Τρίτους εντός Φυλασσόμενων Χώρων. Όριο: € 13.000
σε Σωματικές Βλάβες και €10.000 σε Υλικές Ζημιές.
 Αστική Ευθύνη προς Τρίτους κατά τη Μεταφορά. Όριο: € 13.000 σε Σωματικές
Βλάβες και €10.000 σε Υλικές Ζημιές.
 Αστική Ευθύνη προς Τρίτους Διαρροής Υγρών. Όριο: € 13.000 σε Σωματικές
Βλάβες και €10.000 σε Υλικές Ζημιές.
 Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από Μεταφερόμενο ή Προεξέχον Φορτίο. Όριο:
€ 13.000 σε Σωματικές Βλάβες και €10.000 σε Υλικές Ζημιές.
 Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα. Όριο: ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ή έως
€15.000
 Φροντίδα Ατυχήματος.

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Κλοπή Ολική και Μερική.
 Πυρκαγιά & Τρομοκρατικές Ενέργειες.
 Φυσικά Φαινόμενα.
 Ίδιες Ζημίες & Κακόβουλες Βλάβες Ιδίων Ζημιών.
 Ασφάλιση Απαλλαγής Ιδίων Ζημιών.
Γενικές Εξαιρέσεις για την Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
 ζημιά από πρόθεση,
 ζημιά που προκλήθηκε από οδηγό που δεν έχει νόμιμη άδεια οδήγησης,
 ζημιά από οδηγό, ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν υπό την
επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών κ.α,
 ζημιά από αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται διαφορετικά από τη χρήση που
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή στην άδεια κυκλοφορίας του.
Γενικές Εξαιρέσεις για τις Λοιπές Καλύψεις
 όλες οι περιπτώσεις εξαιρέσεων του πεδίου της κάλυψης Αστικής Ευθύνης,
 σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων ή παραποίησης αυτών,
 ζημιά όταν το όχημα ρυμουλκεί άλλο όχημα που δεν είναι τρέιλερ ή όταν το
ασφαλισμένο αυτοκίνητο ρυμουλκείται, ανασύρεται ή μεταφέρεται από άλλο
όχημα,

 Νομική Προστασία. Όριο: €1.500
 Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού. Όριο: από €5.000 έως €15.000
Β. Λοιπές Καλύψεις – εφόσον επιλέξεις κάποια από αυτές:
 Θραύση Κρυστάλλων και Κάλυψη Αερόσακων. Όριο: €1.500. Απαλλαγή στη
Θραύση: €300
 Οδική Βοήθεια.
 Απώλεια Εγγράφων. Όριο: €200.
 Αντικατάσταση Κλειδιών. Όριο: €200.
 Επίδομα Ολικής Καταστροφής Οχήματος. Όριο: €1.000
 Αντικατάσταση Οχήματος συνεπεία Ατυχήματος
 Θραύση Κρυστάλλων Καθρεπτών. Όριο: €200
 Θραύση Κρυστάλλων GlassFit. Όριο € 1.500. Απαλλαγή € 500
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις καλύψεις, παρακαλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Ασφάλισης.

 ζημιά όταν το αυτοκίνητο κινείται σε δρόμους ή τοποθεσίες όπου
απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία οχημάτων,
 ζημιά από κακόβουλες ενέργειες γνωστών ή αγνώστων δραστών
 ζημιά όταν το αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέρα από το
επιτρεπόμενο ανώτατο όριο που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας,
 ζημιά από έκρηξη ή φλόγα του αυτοκινήτου ή από πυρκαγιά που μεταδόθηκε
από αυτό από πτώση κεραυνού, ή από διαρροή υγρών κ.α.,
 ζημιά όταν το αυτοκίνητο δεν έχει περάσει τον προβλεπόμενο από το νόμο
τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.),
 προϋπάρχουσες ζημιές ή φθορές λόγω κακής χρήσης /συντήρησης του
αυτοκινήτου,
 ζημία που προκαλείται στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εμπλοκής του σε
εγκληματικές πράξεις,
 όταν, χωρίς να έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία και χωρίς προηγουμένως
να έχει ενημερωθεί η HD Insurance Ltd, έχει γίνει μετατροπή του κυβισμού ή
της ιπποδύναμης του κινητήρα του αυτοκινήτου,
 η περίπτωση κατά την οποία η επέλευση κινδύνου προέλθει από αμέλεια του
ασφαλισμένου σχετικά με την εποπτεία του αυτοκινήτου του.
Ισχύουν και άλλοι περιορισμοί. Παρακαλούμε να διαβάσεις προσεκτικά
τους Όρους Ασφάλισης.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
!! Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από πυρκαγιά: δεν ισχύει σε περιπτώσεις
!!
!!
!!
!!
!!

σύγκρουσης, πρόσκρουσης, ανατροπής ή πτώσης του αυτοκινήτου και σε
περίπτωση που μετέφερε εύφλεκτα υλικά εκτός καυσίμων.
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους εντός Φυλασσόμενων Χώρων: ισχύει εφόσον
δεν οδηγείται από υπαλλήλους ή υπευθύνους των ανωτέρω χώρων.
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους Διαρροής Υγρών: ισχύει υπό προϋποθέσεις.
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από Μεταφερόμενο ή Προεξέχον Φορτίο. Ισχύει
υπό προϋποθέσεις.
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα: ισχύει υπό προϋποθέσεις.
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού: ισχύει υπό προϋποθέσεις ενώ κάποιες
περιπτώσεις εξαιρούνται.

!!
!!
!!
!!
!!
!!

Β. Λοιπές Καλύψεις:
Θραύση Κρυστάλλων και Κάλυψη αερόσακου.
α. Δεν καλύπτονται καθρέφτες, φώτα, φλας, μεμβράνες, συνθετικά υλικά,
και υπό προϋποθέσεις σε cabrio κ.α.
β. Ενεργοποίηση σε 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης.
Θραύση Κρυστάλλων GlassFit.
α. Δεν καλύπτονται καθρέφτες, φώτα, φλας, μεμβράνες, συνθετικά υλικά,
και υπό προϋποθέσεις σε cabrio κ.α.
β. Ενεργοποίηση σε 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης.
Απώλεια Εγγράφων: ισχύει υπό προϋποθέσεις
Αντικατάσταση Κλειδιών: ισχύει υπό προϋποθέσεις.
Αντικατάσταση Οχήματος συνεπεία Ατυχήματος: ισχύει υπό προϋποθέσεις.
Θραύση Κρυστάλλων Καθρεπτών: ισχύει υπό προϋποθέσεις.
Ισχύουν και άλλοι περιορισμοί. Παρακαλούμε να διαβάσεις προσεκτικά
τους Όρους Ασφάλισης.

Πού είμαι καλυμμένος;
 Όλες οι ι καλύψεις ισχύουν για την Ελλάδα. Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης
ισχύει στην Ελλάδα, σ τις χώρες του Ε.Ο.Χ. καθώς και στα κράτη των οποίων
τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το
τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Για να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιό σου, πρέπει να έχεις καταβάλει το
ασφάλιστρο.
• Τα στοιχεία που θα μας δώσεις πρέπει να είναι αληθή.
• Να μας ενημερώσεις αν το αυτοκίνητό σου οδηγείται από άτομο ηλικίας
κάτω των είκοσι πέντε (25) ή άνω των εβδομήντα (70) ετών ή/και άτομο που
απέκτησε άδεια οδήγησης μέσα στον τελευταίο ένα (1) χρόνο.
• Σε περίπτωση ατυχήματος, έχεις την υποχρέωση να μας ενημερώσεις
αμέσως και να μας δώσεις όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για
την αξιολόγηση του ατυχήματος. Σημείωσε, επίσης, ότι σύμφωνα με την
πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να χρειαστεί
να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σου σε γιατρούς, νοσηλευτικά ιδρύματα,

 Η Οδική Βοήθεια ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ. πλην της Αλβανίας.
 Η Φροντίδα Ατυχήματος ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη του Ε.Ο.Χ και της
Μεσογείου πλην την Αλβανίας, όπου η καταγραφή και δήλωση γίνονται
κανονικά, δεν παρέχεται όμως ρυμούλκηση και λοιπές υπηρεσίες Οδικής
Βοήθειας.
 Οι λοιπές καλύψεις ισχύουν στην Ελλάδα.

δικηγόρους ή/και τις αρμόδιες αρχές,.
• Να λαμβάνεις προκαταβολικά τη σύμφωνη γνώμη της εταιρίας για λήψη
μέτρων, τα οποία έχουν δαπάνες.
• Να χρησιμοποιήσεις όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη μείωση των συνεπειών
της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και να αποφεύγεις πράξεις που
αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος παροχής της βοήθειας.
• Εάν η αμέλεια αυτή είχε σκοπό την παραπλάνηση, η εταιρία απαλλάσσεται
από όλες τις υποχρεώσεις της απέναντί σου.
• Να μας ενημερώσεις αμέσως για κάθε αλλαγή της διεύθυνσής σου καθώς
και κάθε μεταβολή στα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σου.
• Σε περίπτωση στην οποία δεν συμμορφώνεσαι πλήρως προς τις παραπάνω
υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, η εταιρία απαλλάσσεται από τις
υποχρεώσεις της.

Πότε και πώς πληρώνω;
• Μπορείς να πληρώνεις το ασφαλιστήριο σου στην διαμεσολαβητική σου εταιρεία BROKINS ή απευθείας στους νόμιμους αντιπροσώπους/συνεργάτες της,
με έντυπο ταχυπληρωμής στα ΕΛΤΑ, με τραπεζική κατάθεση ή με e-banking ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής, για λογαριασμό της.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
• Η ισχύς του ασφαλιστηρίου αρχίζει από την ημερομηνία που αναγράφεται στο συμβόλαιο.
• Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
• Μπορείς να ακυρώσεις το συμβόλαιό σου όποτε θέλεις. Απλά ενημέρωσε τον ασφαλιστικό σου πράκτορα για την ακύρωση.
• Εάν ακυρώσεις το συμβόλαιό σου εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς θα σου επιστρέφουμε ολόκληρο το ποσό του ασφαλιστηρίου.
• Εάν ακυρώσεις μετά τις 14 ημέρες, θα σου επιστρέψουμε τυχόν μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

