
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το ασφαλιστήριο αυτό περιλαμβάνει τις καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που καθορίζονται και περιλαμβάνονται στον «Ο περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμος του 2000 (Ν. 96(I)/2000)» και περιπλέον την απώλεια ή ζημιά στο μηχανοκίνητο σας όχημα και 
στα προσαρτημένα εξαρτήματα και ανταλλακτικά του, περιλαμβανομένου και του κόστους επιδιόρθωσης του.
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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. 

Η οδήγηση του οχήματος από μη κατονομαζόμενους έμπειρους οδηγούς 

 Η οδήγηση άλλου αυτοκινήτου που δεν σας ανήκει 

 Παροχή κάλυψης ενώ σύρεται ρυμουλκούμενο όχημα

 Παροχή κάλυψης κατά τη διάρκεια φόρτωσης/εκφόρτωσης του οχήματος.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ+

ΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Η νομική σας ευθύνη και εξουσιοδοτημένων 

κατονομαζόμενων οδηγών του οχήματος σας για 

καταβολή αποζημίωσης για πρόκληση θανάτου ή 

τραυματισμού τρίτων προσώπων και επιβατών του 

οχήματος σας                                                                   

Η νομική σας ευθύνη και εξουσιοδοτημένων 

κατονομαζόμενων οδηγών του οχήματος σας για 

καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης υλικής 

ζημιάς σε τρίτους                                                               

Η νομική σας ευθύνη και εξουσιοδοτημένων και 

κατονομαζόμενων οδηγών του οχήματος σας για 

καταβολή εξόδων νοσηλείας σε πρόσωπα που 

τραυματίσατε                                                                        

Η ζημιά την οποία θα υποστεί το όχημα σας                 

Ξεχωριστή κάλυψη των υάλων του οχήματος σας 

μέχρι καθορισμένου ποσού                                                  

Κάλυψη πέραν των ορίων «οδού» όπως αυτή 

καθορίζεται στη νομοθεσία                                           

Η παροχή οδικής βοήθειας και φροντίδας σε 

περίπτωση δυστυχήματος.           

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Επακόλουθη ζημιά, μηχανική βλάβη, σκίσιμο – φθορά 

ελαστικών, καταπόνηση οχήματος 

Η εσκεμμένη πρόκληση ατυχήματος ή εάν η οδήγηση του 

οχήματος συνιστά κακούργημα              

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ή 

φαρμάκων                                                

Η οδήγηση του οχήματος από μη εξουσιοδοτημένο οδηγό                                                  

Η μεταφορά προσωπικού για σκοπούς εργασίας (κάλυψη 

από άλλο ασφαλιστήριο)                                  

Ζημιά σε περιουσία που σας ανήκει ή που ανήκει στην 

οικογένεια σας                                                          

Οτιδήποτε προκύπτει από πόλεμο εξέγερση, επανάσταση 

και τα σχετικά                                               

Λόγω εκρηκτικών υλών, όπλων, εμπρησμού και 

εγκατάλειψη οχήματος                                                    

Η ευθύνη των επιβατών όπως επίσης και ο τραυματισμός 

επιβατών που μεταφέρονται λόγω εργοδοτικής 

διευθέτησης                                                                                                                          

Η παράνομη μεταφορά επιβατών                                 

Απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που προκαλείται ή προκύπτει 

σαν αποτέλεσμα πολέμου και συναφών, πολιτικής 

αναταραχής και συναφών, φυσικών κινδύνων, εκρηκτικών 

υλών, όπλων, εμπρησμών και εγκατάλειψης οχήματος                          

ΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΚΑΛΎΨΗ;
Το όχημα να χρησιμοποιείται για οικιακούς, κοινωνικούς 

ή σκοπούς αναψυχής και σε σχέση με την εργασία 

του ασφαλισμένου                                                   

Ακάλυπτο πρώτο μέρος της ζημιάς στο όχημα  

Οδήγηση από μη εξουσιοδοτημένους οδηγούς.



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 τις 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 ΚΑΛΎΨΗ;

Οποτεδήποτε με την επιστροφή του Πιστοποιητικού Ασφάλισης ή / και του καλυπτικού σημειώματος το οποίο σας 

έχει δοθεί. 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 ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ;

Η πλήρης αλήθεια στις δηλώσεις οι οποίες έγιναν στην πρόταση ασφάλισης η οποία υποβλήθηκε με σκοπό τη παραχώρηση 

της ασφαλιστικής κάλυψης και η επικαιροποίηση των δηλώσεων αυτών όταν υπάρχει αλλαγή

Η συντήρηση του οχήματος και η διατήρηση του σε καλή κατάσταση 

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τους κανόνες οδήγησης

Η άμεση γνωστοποίηση τροχαίων ατυχημάτων και η πληροφόρηση όλων των λεπτομερειών στα αρμόδια πρόσωπα της 

Royal Crown

Η έγκαιρη καταβολή των ασφαλίστρων.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΎΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΎ;

1•

1•
1•
1•

1•

Η κάλυψη παρέχεται για οδήγηση στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και για ασφάλιση έναντι τρίτου μόνο 

υπό προϋποθέσεις και  περιορισμένη κάλυψη σε άλλες χώρες (σύμφωνα με την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης).

Αρμόδιο Δικαστήριο: Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΟΎ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΎΜΜΕΝΟΣ;

Προσωπικό ατύχημα εσάς του ασφαλισμένου ή και του/της συζύγου σας

Η απώλεια χρήσης του οχήματος σας

Ζημιά στο όχημα σας από φυσικούς κινδύνους 

Αντικατάσταση του οχήματος σας με καινούργιο (για οχήματα ηλικίας μέχρις ενός έτους)

Προστασία της έκπτωσης για Μη Υποβολή Απαιτήσεως

Ζημιά που προκαλείται από απεργία, οχλαγωγία και πολιτική αναταραχή.


