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Το έντυπο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Λεπτομέρειες των όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών ορίων 
αποζημίωσης και πλήρης περιγραφή της κάλυψης, περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια. Η Royal Crown διατηρεί το δικαίωμα μη 

αποδοχής οπουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με ειδικούς όρους.

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση φυσικής ζημιάς 

η οποία έχει προκληθεί από ξαφνική και 

απρόβλεπτη αιτία σε ολόκληρη την αξία του 

έργου (περιλαμβανομένων όλων των υλικών 

και ημερομισθίων) και την αξία αντικατάστασης 

των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των 

μηχανημάτων                    

Η νομική ευθύνη του ασφαλισμένου για καταβολή 

αποζημιώσεως και εξόδων για σωματικές 

βλάβες ή υλική ζημιά σε περιουσία τρίτων                                                           

Η ασφάλιση ζημιών σε υφιστάμενη ή άλλη περιουσία                                                      

Άλλα έξοδα μετά από έγκριση των ασφαλιστών. 

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Τρομοκρατική ενέργεια, πόλεμος, εισβολή, επανάσταση 

και τα παρόμοια                                                                                         

Μερικός ή πλήρης τερματισμός του έργου   

Δόλιες ενέργειες του εργολάβου ή του ιδιοκτήτη και 

αντιπροσώπων τους                 

Οποιαδήποτε συνεπακόλουθη ζημιά      

Ζημιά σε έγγραφα και ζημιά που ανακαλύπτεται μετά από 

απογραφή

Απώλεια ή ζημιά λόγω λανθασμένου σχεδιασμού                                                            

Φυσική φθορά, σκουριά και τα συναφή λόγω αχρησίας ή 

ατμοσφαιρικών συνθηκών                                                                  

Ζημιά λόγω ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών 

και ανωμαλιών ή των συστημάτων λίπανσης                                                                  

Ζημιά σε οχήματα με άδεια κυκλοφορίας, σε σκάφη και 

αεροπλάνα

Ελαττωματικά υλικά και κακοτεχνίες

Συμβατική ευθύνη

Ευθύνη για ζημιά που προκαλείται λόγω δονήσεων και 

χρήσης εκρηκτικών

Ευθύνη για τραυματισμούς υπαλλήλων εργολάβου και 

υπεργολάβων

Ευθύνη για ζημιά σε περιουσία του  ιδιοκτήτη, εργολάβου 

και εργαζομένων στο έργο 

Ζημιά σε δάση, σοδειές, καλλιέργειες  

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ;
Πρώτο ακάλυπτο μέρος για φυσική ζημιά                   

Πρώτο ακάλυπτο μέρος αποζημίωσης για Ευθύνη 

έναντι Τρίτων                                          

Όρια κάλυψης και ασφαλισμένα ποσά       

Αναλογικός όρος                                             

Περιπλέον περιορισμοί στη κάλυψη ανάλογα με το έργο.           

Παράταση χρόνου αποπεράτωσης του έργου

Επέκταση κάλυψης για περίοδο συντήρησης μετά την αποπεράτωση του έργου

Έξοδα καθαρισμού συντριμμάτων και ερειπίων 

Απώλεια ή Ζημιά λόγω απεργίας, οχλαγωγίας, αστικής διαταραχής.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ+



Τα ασφάλιστρα πληρώνονται με μια ή περισσότερες ισόποσες μηνιαίες δόσεις της πρώτης πληρωτέας άμεσα. Μπορείτε σε 

συνεννόηση με τον ασφαλιστή σας να διαμορφώσετε τον αριθμό δόσεων σας.

Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, επιταγή, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, από το διαδίκτυο, με άμεση τραπεζική εντολή 

και έμβασμα. 

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΏΣ ΠΛΗΡΏΝΏ;

Η κάλυψη αρχίζει με την αποδοχή της πρότασης που έχετε υποβάλει προς τη Royal Crown και την έναρξη του έργου αφού 

καταβληθεί η πρώτη δόση του ασφαλίστρου. Η κάλυψη λήγει με την ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου που έχει 

δηλωθεί ή της πρόσθετης περιόδου που έχει ζητηθεί και παραχωρηθεί.

ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η ΚΑΛΥΨΗ;

Οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση προς τη Royal Crown Insurance ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας. Σε περίπτωση 

που επιθυμείτε ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας μετά από την παρέλευση 30 ημερών από την έναρξη της κάλυψης θα 

σας επιστραφούν τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα μείον διοικητικά έξοδα και σύμφωνα με τον πίνακα ασφαλίστρων για 

παροχή ασφάλισης μικρής περιόδου.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΑΚΥΡΏΣΏ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;

Να κάνω όλες τις απαραίτητες μελέτες και να λαμβάνω υπόψη μου σε σχέση με τη σεισμικότητα της περιοχής, τη κατάσταση 

του υπεδάφους, τη πλημμυρικότητα, τις υφιστάμενες υπόγειες εγκαταστάσεις και τα συναφή

Να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα για διαφύλαξη του έργου από οποιανδήποτε ασφαλισμένη αιτία και να τηρώ όλους 

τους Κανονισμούς του Τμήματος Επιθεώρησης εργασίας που με αφορούν

Να συμμορφώνομαι με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τους κώδικες πρακτικής για την ασφάλεια και υγεία 

Να ενημερώνω γραπτώς τους ασφαλιστές μου για οποιανδήποτε αλλαγή στο έργο και να αναμένω την γραπτή τους έγκριση

Άμεση ειδοποίηση των ασφαλιστών για οποιονδήποτε περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε μια απαίτηση και την αστυνομία 

σε περίπτωση κακόβουλης ζημιάς ή κλοπής

Όλες οι πληροφορίες τις οποίες δίδω στους ασφαλιστές μου να είναι αληθινές 

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΥ;
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Η κάλυψη παρέχεται σε οικοδομικά και τεχνικά έργα τα οποία βρίσκονται στα ελεύθερα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αρμόδιο Δικαστήριο: Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ;

Επέκταση κάλυψης για διασταυρούμενη ευθύνη                                                                                                                

Περιπλέον προαιρετικές καλύψεις μπορεί να παραχωρηθούν ανάλογα με το έργο υπό κατασκευή και τις ανάγκες εκάστου 

πελάτη.


