
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων είναι ένα σύνθετο – πολυτμηματικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το οποίο ασφαλίζετε την επιχείρηση σας από 
απρόβλεπτους και τυχαίους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να την απειλήσουν.

Ασφάλιση Επιχειρήσεων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                                                       Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                                          
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

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.

Αμοιβές Αρχιτεκτόνων, Εκτιμητών, Συμβούλων και Νομικών

Μετακίνηση ερειπίων                                                                                                                                                                 

Απώλεια ενοικίου που καταβάλλεται.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

Ασφάλεια Συνεπακόλουθης Ζημιάς

 Ασφάλεια Διάρρηξης

 Ασφάλεια Ευθύνης προς Τρίτους και από Προϊόντα

 Ασφάλεια Χρημάτων

 Ασφάλεια για όλους τους Κινδύνους

 Ασφάλεια για Προσωπικά Ατυχήματα

 Ασφάλεια Υαλοπινάκων

 Ασφάλεια Εμπορευμάτων υπό Διαμετακόμιση

 Ασφάλεια Αλλοίωσης Κατεψυγμένων Εμπορευμάτων

 Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΉΣ (περιγραφή κάθε τμήματος σε ξεχωριστά φύλλα)+

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Τα υποστατικά και τα προσαρτήματα των 

υποστατικών της επιχείρησης σας που βρίσκονται 

σε αυτά

Την επίπλωση και τον εξοπλισμό της επιχείρησης 

σας

Τα μηχανήματα που βρίσκονται στα 

υποστατικά σας

Το απόθεμα πρώτων υλών που σας ανήκουν 

ή είσαστε υπεύθυνοι για αυτά

Το απόθεμα έτοιμων προϊόντων

Άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

περιγράφονται ειδικά.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Περιουσία η οποία βρίσκεται σε ανοικτούς χώρους

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από βραχυκύκλωμα 

Μηχανοκίνητα οχήματα                         

Ζημιά από Κινδύνους που δεν καλύπτονται ειδικά                                      

Ζημιά λόγω κλοπής μετά από πυρκαγιά   

Ζημιά που οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, 

εξέγερση και τα συναφή   

Ζημιά από δυσλειτουργία ηλεκτρονικού υπολογιστή ή 

παρόμοιας συσκευής               

Ζημιά σε σχέδια, χειρόγραφα, μοντέλα  

Ζημιά από πυρκαγιά δάσους, θάμνων, έκτασης γης

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Πρώτο ακάλυπτο μέρος σε κάποιους κινδύνους

Μπορεί να τεθούν περιορισμοί και προϋποθέσεις μετά 

από συνεννόηση

Αναλογικός όρος.

Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;



ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΏΣ ΠΛΉΡΏΝΏ;

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. 

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 ΛΉΓΕΙ Ή ΚΑΛΎΨΉ;

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 ΑΚΎΡΏΣΏ ΤΉ ΣΎΜΒΑΣΉ;

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

Το ποσό κάλυψης να αντιπροσωπεύει τη σημερινή αξία στην αγορά και να μην είναι χαμηλότερο

Όλες οι πληροφορίες τις οποίες δίδω στους ασφαλιστές μου να είναι αληθινές και σε περίπτωση αλλαγής στις πληροφορίες 

να τους ενημερώνω άμεσα και γραπτώς  

Να αναφέρω άμεσα ή το αργότερο σε 7 μέρες στους ασφαλιστές μου οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να οδηγήσει σε 

μια απαίτηση 

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα

Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου από αυτή που έχω δηλώσει.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•
1•
1•

1•
1•
1•

ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΏ ΙΣΧΎΟΎΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΤΉΣ ΎΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ 



Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η Ασφάλιση Συνεπακόλουθης Ζημιάς προσφέρεται μόνο εάν βρίσκεται σε ισχύ το Τμήμα 1 του ασφαλιστηρίου – Ασφάλεια Φωτιάς. Οι κίνδυνοι οι 
οποίοι περιλαμβάνονται  είναι:  ∞ φωτιά ∞ κεραυνός ∞ έκρηξη ∞ σεισμός ∞ οχλαγωγία – πολιτική εξέγερση και κακόβουλη ζημιά ∞ θύελλα, καταιγίδα 
και πλημμύρα ∞ διαρροή νερού από έκρηξη σωλήνων ∞  ζημιά από αεροσκάφος ή άλλη ιπτάμενη συσκευή και ∞ πρόσκρουση.

Ασφάλιση Επιχειρήσεων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                                                       Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                                                      Ασφάλεια Συνεπακόλουθης Ζημιάς
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

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.

Αμοιβή Επαγγελματιών Λογιστών

 Άρνηση – αδυναμία προσπέλασης και χρήσης των υποστατικών της επιχείρησης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Η ζημιά ή απώλεια που θα προκληθεί στην 

επιχείρηση – μείωση κύκλου εργασιών και 

αυξημένο κόστος εργασίας – λόγω της διακοπής 

των εργασιών της σαν αποτέλεσμα της επέλευσης 

ενός ασφαλισμένου κινδύνου. 

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Οποιαδήποτε συνεπακόλουθη ζημιά από ένα μη 

ασφαλισμένο κίνδυνο                                                          

Η συνεπακόλουθη ζημιά από κλοπή εάν δεν επιλεγεί το 

Τμήμα 3 του ασφαλιστηρίου

 συνεπακόλουθη ζημιά από κινδύνους που δεν 

καλύπτονται ειδικά                                      

Ζημιά που οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, 

εξέγερση και τα συναφή                                       

Ζημιά από δυσλειτουργία ηλεκτρονικού υπολογιστή ή 

παρόμοιας συσκευής     

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Πρώτο ακάλυπτο μέρος σε κάποιους κινδύνους

Η κάλυψη παρέχεται για περίοδο αποζημίωσης η οποία 

θα επιλεγεί

Επιλεγείσα περίοδος αναμονής                                        

Να βρίσκεται σε ισχύ ασφάλεια πυρός και συναφών 

κινδύνων   

Αναλογικός όρος

Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Να λαμβάνω όλα τα λογικά μέτρα για προστασία της περιουσίας μου και σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς να μπορώ να 

επαναφέρω  την επιχείρηση μου γρήγορα σε λειτουργία

Οι λογιστικές και άλλες πληροφορίες που δίδω στους ασφαλιστές μου να είναι αληθείς και ακριβείς

Να αναφέρω άμεσα ή το αργότερο σε 7 μέρες στους ασφαλιστές μου περιστατικό που μπορεί να οδηγήσει σε μια απαίτηση 

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα

Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου από αυτή που έχω δηλώσει.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•
1•
1•
1•
1•



Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από τον κίνδυνο κλοπής ή απόπειρας κλοπής η οποία πραγματοποιείται με βίαιη είσοδο ή 
έξοδο από τα υποστατικά με εμφανή ίχνη στο σημείο εισόδου από τη χρήση εργαλείων, ή άλλων μέσων, όπως επίσης και σαν αποτέλεσμα χρήσης ή 
απειλής χρήσης βίας εντός των υποστατικών προς το προσωπικό του ασφαλισμένου.

Ασφάλιση Επιχειρήσεων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                                                       Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                                                    Ασφάλεια Διάρρηξης
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

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.

Ζημιά λόγω χρήσης εκρηκτικών υλών

 Προσωρινή μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μέχρι 10% του ποσού κάλυψης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Περιουσία ή μέρος αυτής η οποία βρίσκεται μέσα 

στα υποστατικά που είναι καθορισμένα

Ζημιά στα υποστατικά. 

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Περιουσία η οποία βρίσκεται σε ανοικτούς χώρους

Ζημιά σε τίτλους, χρεόγραφα, γραμματόσημα, 

χαρτονομίσματα και τα συναφή 

Οχήματα και τα εξαρτήματα τους                     

Υαλοπίνακες  

Το αποτέλεσμα λεηλασίας, πολιτικής εξέγερσης 

και αναταραχής                              

Ζημιά που οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, 

πόλεμο και τα συναφή                                                          

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Όριο αποζημίωσης για τη ζημιά στα υποστατικά

Μπορεί να τεθούν περιορισμοί και προϋποθέσεις μετά 

από συνεννόηση                

Αναλογικός όρος.

Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία της περιουσίας μου από τον κίνδυνο διάρρηξης

Να ασκώ λογική φροντίδα στην επιλογή και επίβλεψη των υπαλλήλων μου

Σε περίπτωση διάρρηξης ή απόπειρας διάρρηξης να ειδοποιήσω άμεσα την Αστυνομία και τους Ασφαλιστές μου

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

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα

Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου από αυτή που έχω δηλώσει.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•
1•
1•
1•
1•

1•



Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Παροχή ασφαλιστικής προστασίας στις απαιτήσεις τρίτων προσώπων (εκτός υπαλλήλων του ασφαλισμένου) για νομική υποχρέωση αποζημίωσης 
λόγω τυχαίας σωματικής βλάβης ή ζημιάς στη περιουσία τους η οποία έχει συμβεί στα υποστατικά ή σε χώρο ελεγχόμενο από τον ασφαλισμένο.

Ασφάλιση Επιχειρήσεων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                                                       Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                                                Ασφάλεια Ευθύνης προς Τρίτους και από Προϊόντα
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

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.

Ευθύνη για σωματική βλάβη ή ζημιά στη περιουσία τρίτων από εργασίες του ασφαλισμένου εκτός των υποστατικών του

Ευθύνη από προϊόντα τα οποία διαθέτει ο ασφαλισμένος στην αγορά 

Ευθύνη για τροφική δηλητηρίαση τρίτων από τη κατανάλωση τροφίμων τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 

ασφαλισμένου

Τραυματισμός ή Ζημιά που προκαλείται από οχήματα που χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία και δεν έχουν άδεια 

κυκλοφορίας σε οδούς

Τραυματισμός ή Ζημιά που προκαλείται κατά την φορτοεκφόρτωση. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Η νομική ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης 

για τυχαία σωματική βλάβη τρίτων προσώπων                                                     

Η νομική ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για 

τυχαία ζημιά σε περιουσία που ανήκει σε τρίτους.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Συμβατική ευθύνη                                                

Επαγγελματική ευθύνη                                       

Εγγύηση, Ανάκληση, Αναξιοπιστία Προϊόντων                                                               

Ζημιά στο περιβάλλον                                                                                              

Σωματική βλάβη από έκθεση σε αμίαντο ή 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή αναθυμιάσεις                                                          

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Όριο αποζημίωσης που θα συμφωνηθεί                                                         

Άλλοι περιορισμοί και προϋποθέσεις μετά από 

συνεννόηση.            

Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες περιοχές της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αρμόδιο Δικαστήριο: Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγεία και να συμμορφώνομαι με τη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς που ισχύουν για την επιχειρηματική μου δραστηριότητα

Να ασκώ λογική φροντίδα στην επιλογή και επίβλεψη των υπαλλήλων μου

Να προμηθεύω με αληθείς υπολογισμούς και στοιχεία τους ασφαλιστές μου

Να αναφέρω άμεσα ή το αργότερο σε 7 ημέρες στους ασφαλιστές μου οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε 

μια πιθανή απαίτηση 

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα

Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου από αυτή που έχω δηλώσει.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•
1•
1•
1•
1•
1•



Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφάλιση της απώλειας των χρημάτων μιας επιχείρησης  λόγω ληστείας ή βίαιης εισόδου / εξόδου από τα υποστατικά ενώ βρίσκονται ∞ σε 
κλειδωμένα χρηματοκιβώτια όταν η επιχείρηση είναι κλειστή, ή ∞ σε χρηματοκιβώτια ή ταμεία ή ταμειακές μηχανές όταν η επιχείρηση είναι ανοικτή, 
ή ∞ ενώ διακινούνται από ή προς την Τράπεζα.

Ασφάλιση Επιχειρήσεων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                                                       Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                                                                Ασφάλεια Χρημάτων
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

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.

Κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα λόγω επίθεσης

Ζημιά σε ενδύματα και προσωπικά αντικείμενα μέχρι καθορισμένου ορίου κάλυψης 

Κάλυψη σε αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ).

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Τα μετρητά, οι τραπεζικές επιταγές, τα 

διατακτικά πληρωμής, οι ταχυδρομικές 

επιταγές, οι συναλλαγματικές, ταχυδρομικά 

τέλη και γραμματόσημα που ανήκουν 

στην επιχείρηση και έχουν χρηματική αξία                                                          

Ζημιά σε χρηματοκιβώτια της επιχείρησης.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Ελλείψεις που μπορεί να οφείλονται σε λάθος ή παράλειψη

Υπεξαίρεση ή κλοπή από υπάλληλο                              

Ζημιά που οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, 

πόλεμο, εξέγερση κατάσχεση, εθνικοποίηση, εκούσια 

καταστροφή από το κράτος και τα συναφή                                                      

Ζημιά από δυσλειτουργία ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή παρόμοιας συσκευής                                                             

Άνοιγμα χρηματοκιβωτίου με αντικλείδι ή συνδυασμό 

που αφέθηκε στα υποστατικά                                                          

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Η παρεχόμενη κάλυψη είναι μέχρι του ορίου 

αποζημίωσης για κάθε ένα είδος κάλυψης

Στη διακίνηση χρημάτων να ακολουθούνται οι υποδείξεις 

των ασφαλιστών 

 Μπορεί να τεθούν περιορισμοί και προϋποθέσεις μετά 

από συνεννόηση. 

Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Να λαμβάνω όλες τις λογικές προφυλάξεις για την ασφάλεια των χρημάτων της επιχείρησης μου

Να προμηθεύω τους ασφαλιστές μου με σωστούς υπολογισμούς για το ύψος των διακινούμενων χρημάτων 

Να ασκώ λογική φροντίδα στην επιλογή και επίβλεψη των υπαλλήλων μου

Σε περίπτωση ληστείας ή διάρρηξης ή απόπειρας διάρρηξης να ειδοποιήσω άμεσα την Αστυνομία και τους Ασφαλιστές μου

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

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•
1•
1•
1•
1•

1•



Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Περιεκτική ασφαλιστική κάλυψη επιλεγμένων και καθορισμένων αντικειμένων για τυχαία απώλεια ή ζημιά ενώ τα αντικείμενα βρίσκονται στο χώρο 
εργασίας του ασφαλισμένου ή εκτός του χώρου εργασίας οπουδήποτε εντός Κύπρου στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.

Ασφάλιση Επιχειρήσεων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                                                       Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                                                              Ασφάλεια για Όλους τους Κινδύνους
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

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.

Δεν υπάρχουν προαιρετικές καλύψεις.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Επιλεγμένα και καθορισμένα αντικείμενα τα οποία 

αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης

Η πραγματική αξία στην αγορά των ασφαλισμένων 

αντικειμένων.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Προσωπικά αντικείμενα των εργαζομένων στην επιχείρηση 

Η αξία αντικατάστασης παλιού με καινούργιο                                                          

Ζημιά που οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, 

εξέγερση και τα συναφή  

Ζημιά από δυσλειτουργία ηλεκτρονικού υπολογιστή ή 

παρόμοιας συσκευής                                                        

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Φυσική φθορά, μούχλα, έντομα, ζώα

Ζημιά από προσπάθεια επιδιόρθωσης / αποκατάστασης

Ζημιά από σεισμό, οχλαγωγία, πολιτική εξέγερση 

και άλλων κινδύνων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε 

άλλα τμήματα της Υπερασφάλειας Επιχειρήσεων                                                                  

Κατάσχεση                                                         

Μηχανική ή Ηλεκτρική βλάβη                       

Αναλογικός όρος.

Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία της περιουσίας μου εντός και εκτός του χώρου μου

Να ασκώ λογική φροντίδα στην επιλογή και επίβλεψη των υπαλλήλων μου

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

Να αναφέρω άμεσα ή το αργότερο σε 7 μέρες στους ασφαλιστές μου περιστατικό απαίτησης ή πιθανής απαίτησης

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα

Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου από αυτή που έχω δηλώσει.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•
1•
1•
1•
1•

1•



Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Παροχή αποζημίωσης σε ασφαλισμένα πρόσωπα μέχρι του ποσού που έχει καθορισθεί ότι είναι πληρωτέο, σε περίπτωση σωματικής βλάβης η οποία 
είναι το αποτέλεσμα ατυχήματος το οποίο προκλήθηκε από βίαια και εξωτερικά αίτια.

Ασφάλιση Επιχειρήσεων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                                                       Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                                                       Ασφάλεια για Προσωπικά Ατυχήματα
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

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.

Ασφάλιση και εκτός της εργασίας

Ιατρικά έξοδα τα οποία προκύπτουν σαν αποτέλεσμα της σωματικής βλάβης

Επέκταση κάλυψης κατά τη διάρκεια κυνηγίου

Επέκταση κάλυψης για χρήση μοτοσυκλέτας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

Η κάλυψη παρέχεται στο προσωπικό επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Να δηλώνω στους ασφαλιστές μου με ακρίβεια την εργασία και την ηλικία κάθε ασφαλισμένου προσώπου

Να δηλώνω στους ασφαλιστές μου οποιαδήποτε αλλαγή στο επάγγελμα ή την εργασία οποιουδήποτε ασφαλισμένου 

προσώπου

Να δηλώνω την ύπαρξη οποιασδήποτε υπάρχουσας αναπηρίας ή ασθένειας οποιουδήποτε ασφαλισμένου προσώπου

Να ειδοποιώ αμέσως τους ασφαλιστές μου για οποιονδήποτε τραυματισμό και να επιτρέπω ιατρικές εξετάσεις όπως και 

όποτε ζητηθεί από τους ασφαλιστές μου

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα

Να συμμορφώνομαι με τη νομοθεσία και κανόνες ασφάλειας και υγείας που αφορούν την επιχείρηση μου.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•

1•
1•
1•
1•

1•

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Θάνατος  

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για εκτέλεση 

οποιασδήποτε εργασίας

Απώλεια ή απώλεια χρήσης μελών του σώματος                         

Προσωρινή Ολική Ανικανότητα για εκτέλεση της 

εργασίας.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Ασθένειες ή Νοσήματα

Τραυματισμός υπό την επήρεια οινοπνεύματος 

ή ναρκωτικών                         

Η ασχολία με αγώνες ή καθορισμένα επικίνδυνα σπορ                                                         

Τραυματισμός που οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, 

πόλεμο, εξέγερση και τα συναφή                                                          

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Δεν καλύπτεται τραυματισμός ο οποίος δεν προκαλείται 

από και κατά τη διάρκεια της εργασίας του 

Η μέγιστη πληρωτέα αποζημίωση είναι 

το ποσό κάλυψης σε περίπτωση Θανάτου       

Αναλογικός όρος

Η ηλικία των ασφαλισμένων προσώπων.



Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η ασφάλιση αυτή αφορά την αποζημίωση μέχρι την ασφαλισμένη αξία ασφαλισμένων τοποθετημένων υαλοπινάκων στα υποστατικά της επιχείρησης 
οι οποίοι έχουν καταστραφεί λόγω θραύσης .

Ασφάλιση Επιχειρήσεων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                                                       Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                                                           Ασφάλεια Υαλοπινάκων
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

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.

Ζημιά σε Περιεχόμενα βιτρινών

Ζημιά στη πρόσοψη καταστήματος.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία των τοποθετημένων υαλοπινάκων  τα οποία βρίσκονται στην 

επιχείρηση μου

Να ειδοποιώ αμέσως τους ασφαλιστές μου σε περίπτωση αλλαγής οποιοδήποτε τοποθετημένων υαλοπινάκων στην 

επιχείρηση μου

Να αναφέρω άμεσα στους ασφαλιστές μου για οποιανδήποτε ζημιά ή περιστατικό που μπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση

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

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα

Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου από αυτήν που έχω δηλώσει.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•

1•
1•
1•
1•

1•

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Υαλοπίνακες σε παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, 

διαχωριστικά, βιτρίνες, ράφια και καθρέπτες  

Προσωρινό κλείσιμο οπής μέχρι την αντικα-

τάσταση υαλοπίνακα (βιτρίνα) που θα 

αντικατασταθεί.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Μετακινούμενοι – μη τοποθετημένοι υαλοπίνακες

Ζημιά σε φωτεινές επιγραφές ή γράμματα ή 

άλλα διακοσμητικά στοιχεία  επί του υαλοπίνακα                                                          

Ζημιά λόγω κραδασμού, καθίζησης, βλαβερών εντόμων 

ή ζώων                                

Ζημιά που οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, 

εξέγερση και τα συναφή                                                         

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Ακαλυπτο μέρος ζημιάς από κίνδυνο για τον οποίο 

υπάρχει πιο ειδική ασφάλιση

Πρώτο μέρος ακάλυπτης ζημιάς κατόπιν επιλογής 

του ασφαλισμένου                                                

Αναλογικός όρος.



Ασφάλιση Επιχειρήσεων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                                                       Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                                                             Ασφάλεια Εμπορευμάτων σε Διαμετακόμιση
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

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.

Παροχή κάλυψης για κλοπή.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και η διαμετακόμιση των 

περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται στα ελεύθερα εδάφη της Δημοκρατίας.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Να λαμβάνω όλες τις λογικές προφυλάξεις και μέτρα για τη προστασία της περιουσίας μου

Να ασκώ λογική φροντίδα στην επιλογή και επίβλεψη των υπαλλήλων μου και θα διατηρώ σε άριστη κατάσταση τα οχήματα 

που χρησιμοποιώ για τη μεταφορά της περιουσίας μου 

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

Να αναφέρω άμεσα στους ασφαλιστές μου για οποιανδήποτε ζημιά ή περιστατικό που μπορεί να οδηγήσει    σε απαίτηση

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα

Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου από αυτή που έχω δηλώσει.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•

1•
1•
1•
1•

1•

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η Ασφάλιση αποδεκτής περιουσίας του ασφαλισμένου ενώ αυτή βρίσκεται σε διαμετακόμιση από τυχαίους κινδύνους φωτιάς ή λόγω δυστυχήματος 
ή ανατροπής του οχήματος μεταφοράς.

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Η περιουσία του ασφαλισμένου ενώ είναι μέσα ή 

πάνω ή φορτώνεται ή ξεφορτώνεται από όχημα 

του ασφαλισμένου                                            

Η περιουσία του ασφαλισμένου η οποία 

βρίσκεται προσωρινά στη συνήθη διαδικασία 

διαμετακόμισης, είτε πάνω, είτε έξω από το όχημα.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Ζημιά σε καπνά και παρόμοια, οινοπνευματώδη 

Ηλεκτρικά είδη

Ζημιά σε ζώα, επικίνδυνα εμπορεύματα, επιστημονικά 

όργανα, ρολόγια, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα                                                             

Ζημιά σε πορσελάνες, πήλινα και τα παρόμοια                  

Η διαρροή υγρών                                                                      

Ζημιά λόγω καιρικών συνθηκών, ελαττωματικής 

συσκευασίας, φυσικής φθοράς 

Όταν η περιουσία είναι αποθηκευμένη προσωρινά                                                           

Ζημιά λόγω σεισμού ή διατάραξης στοιχείων της φύσης, 

πολέμου, τρομοκρατίας πολιτικής αναταραχής 

και τα συναφή                                                                              

Ζημιά η οποία οφείλεται σε κατάσχεση ή συμμετοχή 

υπαλλήλου του ασφαλισμένου                                                                                     

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Πρώτο ακάλυπτο μέρος ποσού (εκτός περιπτώσεων 

φωτιάς ή δυστυχήματος) σε συμφωνία με τον ασφαλισμένο

 Αναλογικός όρος.



Ασφάλιση Επιχειρήσεων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                                                       Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                              Ασφάλεια για την Αλλοίωση Κατεψυγμένων Εμπορευμάτων
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

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.

Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε προαιρετικές καλύψεις.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα συντήρησης για προστασία της περιουσίας μου

Να επιτρέπω στους ασφαλιστές μου να επιθεωρούν τους ψυκτικούς θαλάμους της επιχείρησης μου και να συμμορφώνομαι 

στις υποδείξεις τους

Να ασκώ λογική φροντίδα στην επιλογή και επίβλεψη των υπαλλήλων μου

Να εφαρμόζω σύστημα ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και να συμμορφώνομαι με τις υποδείξεις των εποπτικών 

αρχών

Να αναφέρω άμεσα στους ασφαλιστές μου για οποιανδήποτε ζημιά ή περιστατικό που μπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση

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

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα

Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου από αυτή που έχω δηλώσει.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•

1•
1•

1•
1•

1•
1•

1•

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Παροχή αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής εμπορευμάτων τα οποία βρίσκονται σε ψυκτικούς θαλάμους λόγω βλάβης του θαλάμου, 
μη λειτουργίας του θερμοστάτη, απρόβλεπτης και τυχαίας διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ή λόγω 
τυχαίας διαφυγής ψυκτικών αερίων εντός του θαλάμου.

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Τρόφιμα και ποτά τα οποία είναι αποθηκευμένα σε 

ψυκτικούς θαλάμους.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Ζημιά η οποία προκαλείται ή είναι το αποτέλεσμα φωτιάς, 

κεραυνού ή έκρηξης

Ζημιά που οφείλεται σε εκούσια ενέργεια ή 

παράλειψη του ασφαλισμένου ή υπαλλήλων του                                                   

Ζημιά που οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, 

εξέγερση και τα συναφή                                           

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Μπορεί να τεθούν περιορισμοί και προϋποθέσεις 

μετά από συνεννόηση με τον ασφαλισμένο                                                          

Ισχύουσα εγγύηση κατασκευαστών ή και ισχύουσα 

σύμβαση εγγύησης από ικανό μηχανικό ψυγείων                                                                              

Η ύπαρξη σε ισχύ ασφαλιστηρίου Machinery Breakdown                                                                         

Αναλογικός όρος.



Ασφάλιση Επιχειρήσεων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Royal Crown Insurance Company Ltd                                                                                       Υπερασφάλεια Επιχειρήσεων
Κεντρικά Γραφεία: Οδός Μνασιάδου 16 -20                                  Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τ.Κ. 24690 1302 Λευκωσία                                                                                       
T: 22 885555 Φ: 22 670757            info@royalcrowninsurance.eu   www.royalcrowninsurance.eu

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.

Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και καλή κατάσταση της περιουσίας μου

Να ασκώ λογική φροντίδα στην επιλογή και επίβλεψη των υπαλλήλων μου

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

Να αναφέρω άμεσα στους ασφαλιστές μου για οποιανδήποτε ζημιά ή περιστατικό που μπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση 

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα

Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου από αυτή που έχω δηλώσει.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•

1•
1•
1•

1•

1•

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Περιεκτική ασφαλιστική κάλυψη των ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι ανήκουν στην επιχείρηση ή για τους οποίους είναι υπεύθυνη και βρίσκονται 
στη κατοχή της. Η κάλυψη περιλαμβάνει αξία αποκατάστασης με παρόμοια περιουσία στην ίδια κατάσταση που ήταν προηγουμένως.

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Η απώλεια, καταστροφή ή ζημιά λόγω 

ατυχήματος, των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

περιλαμβανομένων συσκευών αποθήκευσης 

πληροφοριών ενώ βρίσκονται εντός της 

επιχείρησης ή εκτός από αυτήν ή ενώ μετακι-

νούνται εντός των ελεύθερων περιοχών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας

Επιπρόσθετα, αυξημένο Κόστος Εργασίας που 

θα απαιτηθεί για να συνεχίσει η επιχείρηση τη 

λειτουργία της

Επιπρόσθετα, αυξημένο κόστος εργασίας που 

θα απαιτηθεί για ανασύνταξη ή αναπαραγωγή 

στοιχείων                

Επιπρόσθετα, πρόσθετες δαπάνες οι οποίες     

προκαλούνται λόγω της ΑΗΚ ή αδυναμίας 

προσπέλασης στην επιχείρηση λόγω Ζημιάς από 

φωτιά ή άλλο συναφή κίνδυνο (δες Ασφάλεια 

Φωτιάς και συναφών κινδύνων) σε γειτονική 

οικοδομή.

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Ζημιά η οποία προκαλείται από δική της ηλεκτρική ή 

μηχανική βλάβη                     

Ζημιά από φυσική φθορά, βαθμιαία χειροτέρευση, 

σκουριά, αχρησία, διάβρωση 

Ζημιά που καλύπτεται από συμφωνία συντήρησης                                                         

Οποιαδήποτε συνεπακόλουθη ζημιά ή δημιουργία 

ευθύνης οποιασδήποτε φύσης   

Ζημιά που οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο, 

εξέγερση και τα συναφή

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Πρώτο ακαλυπτο μέρος ζημιάς

Ύπαρξη συμφωνίας συντήρησης με εξειδικευμένο 

προμηθευτή

Αναλογικός όρος.

Δεν προσφέρονται προαιρετικές καλύψεις.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+


