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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.

Ασφάλιση των κτιρίων της κατοικίας σε αξία Αντικατάστασης

Ασφάλιση του περιεχομένου της κατοικίας σε αξία Καινούργιων για Παλιών

Επέκταση καλύψεων για κατοικίες που παραμένουν ακατοίκητες για περισσότερες από 30 συνεχείς μέρες

Επέκταση κάλυψης κλοπής χωρίς παραβίαση

Επέκταση ορίου κάλυψης για θερμοσίφωνες, αντένες, κάγκελα, περιτοιχίσματα, πέργκολες, έπιπλα από θύελλα, καταιγίδα, 

πλημμύρα                                                                                                                                                     

Αύξηση του ορίου αποζημίωσης για την ευθύνη του ασφαλισμένου ιδιοκτήτη για σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία 

τρίτων  

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

Κάλυψη αντικειμένων η αξία των οποίων υπερβαίνει το 5% της συνολικής αξίας των περιεχομένων. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

Ευθύνη προς Τρίτα Πρόσωπα και Οικιακούς Βοηθούς: Ασφάλιση της νομικής ευθύνης για καταβολή αποζημίωσης μέχρι 

του ποσού των €100.000 για τυχαία πρόκληση σωματικής βλάβης ή ζημιάς στη περιουσία τρίτων εντός Κύπρου και εκτός 

Κύπρου όταν ο ασφαλισμένης επισκέπτεται προσωρινά άλλη χώρα σαν επισκέπτης.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΉΚΉ ΤΜΉΜΑΤΩΝ+

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 και για νομική συμμόρφωση                                                                       

Απώλεια ενοικίου πληρωτέου στον 

ασφαλισμένο ή λογικά έξοδα αλλαγής διαμονής                                                                 

Έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός                                                     

Προσωπικά αντικείμενα                                                             

Πολύτιμα προσωπικά και άλλα αντικείμενα 

(κοσμήματα, γούνες, χαλιά, έργα τέχνης).  

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Τρομοκρατική ενέργεια

Πόλεμος, εισβολή, επανάσταση και τα παρόμοια                                                            

Κίνδυνοι που δεν καλύπτονται ειδικά    

Τέντες και ευτελείς κατασκευές                    

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΉ ΚΑΛΎΨΉ;
Πρώτο ακάλυπτο μέρος σε κάποιους κινδύνους                   

Όριο πολύτιμων αντικειμένων 1/3 του ποσού κάλυψης 

περιεχομένου                        

Κάθε ένα αντικείμενο να μην ξεπερνά το 5% της αξίας 

των περιεχομένων                      

Περιορισμός κάποιων καλύψεων για κατοικίες που 

παραμένουν ακατοίκητες για μεγάλο χρονικό διάστημα                                

Όρια αποζημίωσης σε καλύψεις ευθύνης    

Αναλογικός όρος.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η Υπερασφάλεια Κατοικιών είναι ένα σύνθετο – πολυτμηματικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το οποίο ασφαλίζετε την κατοικία σας και τα μέλη της 
οικογένειας σας από απρόβλεπτους και τυχαίους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να την απειλήσουν. 
Ασφάλιση του κτιρίου και του περιεχομένου της κατοικίας
Στα Τμήματα αυτά περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι: ∞ φωτιά ∞ κεραυνός ∞ έκρηξη ∞ καπνός ∞ σεισμός ∞ διάρρηξη ∞ οχλαγωγία – απεργία και 
κακόβουλη ζημιά ∞ θύελλα, καταιγίδα, κυκλώνας, τυφώνας ∞ πλημμύρα, υπερχείλιση της θάλασσας   ∞ διαρροή νερού από έκρηξη ή υπερχείλιση 
σωλήνων ή ντεπόζιτου ∞ ζημιά από αεροσκάφος ή άλλη ιπτάμενη συσκευή και ∞ πρόσκρουση ∞Δένδρα, Κλαδιά που πέφτουν.
Περιπλέον περιλαμβάνονται:
* Ασφάλιση της Ευθύνης του ασφαλισμένου για την νομική του ευθύνη σαν ιδιοκτήτης της κατοικίας για καταβολή αποζημίωσης σε τρίτους για 
τραυματισμό ή ζημιά στη περιουσία τους, *τυχαία ζημιά ∞ σε σωλήνες νερού, πετρελαίου, γκαζιού, υπονόμους και αποχετεύσεις    ∞ σε υπόγεια 
καλώδια τηλεφώνων, τηλεοράσεων, ηλεκτρισμού εάν την ευθύνη επιδιόρθωσης φέρει ο ασφαλισμένος, *τυχαίο σπάσιμο ∞ ειδών υγιεινής και ∞ 
τοποθετημένων γυαλιών, *Απώλεια ή ζημιά στα περιεχόμενα ενώ έχουν μετακινηθεί προσωρινά (περιορισμένη κάλυψη).



ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΛΉΡΩΝΩ;

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 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.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΚΎΡΩΣΩ ΤΉ ΣΎΜΒΑΣΉ;

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 σωστή αξία και να μην είναι χαμηλότερο

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

Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•
1•
1•
1•
1•
1•

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

Αρμόδιο Δικαστήριο: Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων: Κάλυψη μέχρι του ποσού ασφάλισης Θανάτου, Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας 

και Απώλειας Μελών του Σώματος του ασφαλισμένου τα οποία είναι το αποτέλεσμα τραυματισμού του. Η κάλυψη δεν 

παρέχεται σε πρόσωπα άνω των 70 ετών και εξαιρείται αριθμός επικίνδυνων δραστηριοτήτων

Ασφάλεια για όλους τους κινδύνους: Παρέχεται κάλυψη σε συγκεκριμένα πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα σε περίπτωση 

απώλειας τους ή αν πάθουν ζημιά ενώ βρίσκονται στη Κύπρο ή στο εξωτερικό για περίοδο που δεν θα ξεπερνά τις 30 μέρες.


