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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 νομική σας ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων 

σε σχέση με ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια της 

οικιακής σας βοηθού και το ατύχημα έχει προκύψει 

από και κατά τη διάρκεια της εργασίας της                                                                  

Η νομική σας ευθύνη για καταβολή εξόδων και 

δαπανών σε σχέση με ατύχημα ή επαγγελματική 

ασθένεια της οικιακής σας βοηθού και το ατύχημα 

έχει προκύψει από και κατά τη διάρκεια της 

εργασίας της                                                

Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

περιλαμβανομένης γέννας στην οικιακή βοηθό 

σύμφωνα με πίνακα παρεχόμενων ασφαλιστικών 

καλύψεων.  

1x ΤΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ;
Ευθύνη δυνάμει συμφωνίας                   

Ευθύνη προς εργοδοτούμενους εργολάβους 

του ασφαλισμένου                                                  

Παραδειγματικές ή τιμωριτικές αποζημιώσεις, πρόστιμα 

και κυρώσεις               

Λόγω πολέμου, ανταρσίας, εισβολής και τα παρόμοια                                                                  

Λόγω ραδιενέργειας, πυρηνικών όπλων και τα παρόμοια                                                

Προϋπάρχουσες ασθένειες, γενετικές ανωμαλίες, aids                                                        

Έξοδα (medical) που γίνονται εκτός Κύπρου                                                                      

Προληπτικές εξετάσεις, οδοντιατρικά, οφθαλμολογικά, 

κοσμητικά, εμβολιασμοί, αντισύλληψη, ψυχικά -νευρολογικά                  

Θεραπείες γονιμότητας, φυσιοθεραπείες, γυναικολογικά 

που προκύπτουν εντός έξι  μηνών μετά την παροχή 

κάλυψης                                       

Έξοδα που γίνονται από μη εγγεγραμμένους 

ιατρούς ή κέντρα                                                       

Αγώνες/επικίνδυνα αθλήματα                                                                

Αυτοκτονία, αυτοτραυματισμοί                      

Έξοδα που καλύπτονται από άλλη ασφάλεια ή παροχή 

ή νόμο 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ;
Όριο αποζημίωσης για κάθε ένα περιστατικό ή σειρά 

περιστατικών όπως επίσης και σε μια περίοδο ασφάλισης 

σύμφωνα με το νόμο                                           

Όρια αποζημίωσης για κάθε παρεχόμενη κάλυψη 

ιατροφαρμακευτικών εξόδων                                

Όρια αποζημίωσης σε καλύψεις ευθύνης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το ασφαλιστήριο αυτό περιλαμβάνει τις καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που καθορίζονται και περιλαμβάνονται στον «Ο περί Υποχρεωτικής 
Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος του 1989 (174/1989)» όπως επίσης και την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (medical) της 
οικιακής βοηθού όπως προνοείται από τον «Ο περί αλλαδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος (Κεφ. 105)».

Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε προαιρετικές καλύψεις πέραν των όσων προνοούνται από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ+

Η κάλυψη παρέχεται στους εργοδότες οικιακών βοηθών, μονίμων κατοίκων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αρμόδιο Δικαστήριο: Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ;



ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΏΣ ΠΛΗΡΏΝΏ;

Τα ασφάλιστρα προπληρώνονται.

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 ΛΗΓΕΙ Η ΚΑΛΥΨΗ;

Οποτεδήποτε με την επιστροφή του Πιστοποιητικού Ασφάλισης 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 ΑΚΥΡΏΣΏ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;

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

της ασφαλιστικής κάλυψης και η πληροφόρηση των ασφαλιστών εντός 10 ημερών όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή 

περιλαμβανομένης της αλλαγής διεύθυνσης 

Η προπληρωμή των ασφαλίστρων

Καθήκον επίδειξης Επιμέλειας και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 

Η άμεση γνωστοποίηση προς τους ασφαλιστές οποιουδήποτε περιστατικού για το οποίο μπορεί να εγερθεί απαίτηση και 

οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο

Η συμμόρφωση του ασφαλισμένου και της οικιακής βοηθού με τη νομοθεσία που τους αφορά.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΟΥ;
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