
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφάλιση του κτιρίου και των περιεχομένων της κύριας κατοικίας – ανεξάρτητης ή διαμερίσματος από τυχαίες και απρόβλεπτες απώλειες ή ζημιές 
οι οποίες μπορεί να προκληθούν από πυρκαγιά, κεραυνό, από στοιχεία της φύσης (όπως σεισμό, καταιγίδα κ.ά.) καθώς και από ειδικούς κινδύνους 
(όπως εργατικές αναταραχές, διαρροές νερού κ.ά.)
Το ασφαλιστήριο επίσης περιλαμβάνει κάλυψη για απώλεια ή ζημιά στο περιεχόμενο της κατοικίας σαν αποτέλεσμα κλοπής μετά από διάρρηξη της 
κατοικίας. 
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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;
Τα κτίρια της ιδιωτικής κατοικίας 

Εξωτερικά κτίρια, γκαράζ, κάγκελα και 

περιτοιχίσματα

Εξαρτήματα / εξοπλισμός προσκολλημένα μέσα 

στα κτίρια

Έξοδα και δαπάνες για μετακίνηση ερειπίων                       

Νομικά έξοδα, έξοδα αρχιτεκτόνων και εκτιμητών                 

Έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός                                            

Προσωπικά Αντικείμενα                                                           

Πολύτιμα προσωπικά και άλλα αντικείμενα 

(κοσμήματα, γούνες, χαλιά, έργα τέχνης).

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Χρήματα, γραμματόσημα και παρόμοια

Ράβδοι χρυσού, πολύτιμοι λίθοι

Οχήματα, ποδήλατα, ζώα

Ευθύνη για τραυματισμό τρίτων

Τέντες και ευτελείς κατασκευές                

Κίνδυνοι που δεν καλύπτονται ειδικά 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ;
Πρώτο ακάλυπτο μέρος σε κάποιους κινδύνους               

Όριο συνεχόμενων ημερών μη κατοίκησης

Όριο πολύτιμων αντικειμένων 1/3 του ποσού κάλυψης 

περιεχομένου

Κάθε ένα αντικείμενο να μην ξεπερνά το 5% της αξίας 

των περιεχομένων

Αντένες, ντεπόζιτα, περιτοιχίσματα, κάγκελα από θύελλα, 

καταιγίδα, πλημμύρα εκτός εάν επιλεγεί η κάλυψη  

Αναλογικός όρος.

Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης κτιρίων και καινούργιων για παλιά για τα περιεχόμενα                                     

Επέκταση περιόδου συνεχόμενων ημερών μη κατοίκησης  

Επέκταση κάλυψης κλοπής χωρίς παραβίαση

Επέκταση κάλυψης θερμοσιφώνων και αντενών από θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα

Κάλυψη πολύτιμων αντικειμένων πέραν του 1/3 της αξίας των περιεχομένων                                                         

Απώλεια ενοικίου ή έξοδα αλλαγής διαμονής.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η κάλυψη παρέχεται σε οικίες οι οποίες βρίσκονται στη Κυπριακή Δημοκρατία. Εξαιρούνται οι κατεχόμενες περιοχές.

ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ;

Να λαμβάνω όλα τα λογικά μέτρα για διαφύλαξη της περιουσίας μου από απώλεια ή ζημιά

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς να ειδοποιήσω γρήγορα τους Ασφαλιστές και όχι αργότερα από 30 μέρες 

Σε περίπτωση κλοπής ή κακόβουλης ζημιάς να ειδοποιήσω την αστυνομία, άμεσα

Το ποσό κάλυψης να αντιπροσωπεύει τη πραγματική αξία της περιουσίας μου και να μην είναι χαμηλότερο

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΥ;
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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 καταβολή της πρώτης 

δόσης του ασφαλίστρου. Η κάλυψη λήγει σε ένα χρόνο εκτός εάν έχετε προτιμήσει μικρότερη περίοδο ή δεν έχετε 

καταβάλει έγκαιρα τις συμφωνημένες δόσεις του ασφαλίστρου.

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 τη 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;

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

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα.
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