
 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν έντυπο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το περιγραφόμενο προϊόν. Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές 
πληροφορίες αναφορικά με το περιγραφόμενο στο παρόν προϊόν περιλαμβάνονται σε άλλα προσυμβατικά έγγραφα της Εταιρίας και στους 
Γενικούς όρους ασφάλισης.   

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Ασφαλίζονται οι Υλικές ζημίες στα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων  από καλυπτόμενο 
κίνδυνο , όπως αυτός περιγράφεται στους Γενικούς ή/και Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Προαιρετικά εφόσον 
συμφωνηθεί, ασφαλίζεται η  Οικονομική Απώλεια Κερδών (Μικτό κέρδος, Ενοίκια) που θα προκληθεί μετά από αποζημιωτέα υλική 
ζημιά από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

       Τι ασφαλίζεται; 

 
Βασικό πακέτο Υλικών Ζημιών  
Καλύπτονται τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της επιχείρησης από 
κάθε απρόβλεπτη και τυχαία υλική απώλεια ή καταστροφή ή ζημιά, 
που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου ασφάλισης 

     Πυρκαγιά από τυχαίο γεγονός 

     Πυρκαγιά από άμεση πτώση κεραυνού 

 Ζημίες από έκρηξη του λέβητα κεντρικής θέρμανσης ή 
θερμοσίφωνα και συσκευών υγραερίου ή φωταερίου 

 Πτώση αεροσκαφών και/ή αντικειμένων που πέφτουν από 
αυτά. 

 

 

Πρόσθετες επεκτάσεις ασφαλιστικής κάλυψης.  
Η ασφαλιστική κάλυψη ενδέχεται να επεκταθεί κατά αίτημα του 
ασφαλισμένου με επιπλέον καλύψεις και σχετική τιμολόγηση 
όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: σεισμός, 
φυσικά φαινόμενα, κλοπή, διαρροή νερού από δεξαμενή ή 
σωλήνα, πρόσκρουση οχήματος, μηχανική/ηλεκτρική βλάβη, 
έκρηξη/ένρηξη ασφ. αντικειμένου, τρομοκρατικές ενέργειες, 
πολιτικοί & κοινωνικοί κίνδυνοι κ.α. 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  
Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών 
Καλύπτεται η απώλεια ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ που θα προκύψει  

είτε από μείωση του κύκλου εργασιών  
είτε από αύξηση του κόστους λειτουργίας   

έπειτα από μερική ή ολική καταστροφή στα ασφαλιζόμενα 

αντικείμενα, οφειλόμενη σε αποζημιωτέο καλυπτόμενο κίνδυνο 

και έχοντας λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου 

ασφάλισης. 

 

           Τι δεν ασφαλίζεται;  

       Γενικούς & Ειδικούς Όρους του προγράμματος ασφάλισης    
        ρητά εξαιρούν  
 Πόλεμο - Διαταγή Δημόσιας Αρχής 

 Δόλος 

 Πυρηνικά Υλικά, Πυραύλους και Βλήματα  

 Μολυσματικές, Λοιμώδης & Μεταδοτικές Ασθένειες, Μούχλα, 
μύκητες, σπόρους  

 Βιολογική ή Χημική μόλυνση  

 Φυσική απομείωση ασφαλιζόμενου αντικειμένου,  

 Διάβρωση, Σκουριά, Γδάρσιμο, Παραμόρφωση 

 Μη ασφαλίσιμα αντικείμενα (πολύτιμοι λίθοι & αντικείμενα,, 
πρωτότυπα, εύφλεκτες-εκρηκτικές & εμπρηστικές ύλες, έγγραφα, 
ζώντα ζώα, οχήματα πάσης φύσεως, αεροσκάφη, καλλιέργειες ή 
δέντρα, ηλεκτρονικά δεδομένα. 

 Χρήματα, αξιόγραφα οποιασδήποτε μορφής 

 Περιουσιακά στοιχεία και οικοδομήματα κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής ή ανέγερσης και υλικά ή προμήθειες σχετικά με αυτά 
τα περιουσιακά στοιχεία κατά την κατασκευή ή ανέγερση 

 Γη, δρόμοι, πεζοδρόμια, προκυμαίες και προβλήτες, γέφυρες, 
υπόνομοι ή εκσκαφές, φράγματα, δεξαμενές, κανάλια, 
αναχώματα, επιχώματα, φρεάτια νερού, μάνδρες αποθήκευσης, 
πηγάδια, υπόγειες σήραγγες, φρεάτια, αποβάθρες, Περιουσία 
κατά τη μεταφορά, εκτός των κτηρίων που ορίζονται στο 
συμβόλαιο. 

  
 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

 ! Περιπτώσεις άρνησης καταβολής αποζημίωσης, πέραν των περιπτώσεων 
που εντάσσονται στις εξαιρέσεις των καλύψεων.  

 ! Απαιτήσεις για ζημιογόνα γεγονότα που δεν προκαλούνται από  
καλυπτόμενο κίνδυνο, ως αυτός ορίζεται στο Ασφαλιστήριο. 

 ! Απαιτήσεις πέραν των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο Ασφαλιστήριο, 
για κάθε μία από τις καλύψεις ή συνολικά  ως ανώτατα όρια ευθύνης της 
Εταιρίας για Αποζημίωση 

 ! Μη συμμόρφωση του Λήπτη της Ασφάλισης και/ή Ασφαλισμένου με τους 
όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, ιδίως με τις υποχρεώσεις του σε 
Περίπτωση Ζημιογόνου Γεγονότος, Αδικοπραξίας, Απαίτησης ή Αγωγής 

 ! Ψευδή δήλωση στοιχείων στην αίτηση ασφάλισης  

   !  Μη έγκαιρη ενημέρωση της εταιρίας για μεταβολές στην ασφαλισμένη 
δραστηριότητα που συνιστούν επίταση κινδύνου. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 
Εταιρία: AIG Europe S.A.  

Προϊόν: Ασφάλιση Υλικών Ζημιών και Απώλειας κερδών  με Κατονομαζόμενους κινδύνους  
με έδρα στο Λουξεμβούργο, έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό οικονομικών του Λουξεμβούργου και ελέγχεται από την Εποπτική Αρχή 
Ιδιωτικής Ασφάλισης (Commissariat Αux Assurances). Η εταιρία ασκεί εργασίες ασφαλίσεων μέσω του υποκαταστήματος της στην Ελλάδα , το οποίο 
εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με νόμιμο αντιπρόσωπο της την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 



 
 

Που είμαι καλυμμένος; 

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 

 Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει  εντός της Ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. 
 

  
 

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου; 

— Να αποστείλετε πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ασφάλισης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον 
απαιτούνται.  

— Να καταβάλετε το ασφάλιστρο, ή την πρώτη δόση σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, πριν την έναρξη της ασφαλιστικής 
κάλυψης. 

— Να ειδοποιείτε την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων ασφάλισης. 

— Να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφύγετε ή να μειώσετε την έκταση τυχόν απώλειας/ζημιάς.  

— Σε περίπτωση ζημιάς, να ενημερώνετε την Εταιρία εγκαίρως και να προσκομίζετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
αποδεικτικά στοιχεία. 

  
 

Πότε και πώς πληρώνω;  

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, με τους ακόλουθους τρόπους κατόπιν 
έκδοσης ειδοποίησης πληρωμής από την Εταιρία, με χρήση κωδικού πληρωμής: με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, με χρέωση 
τραπεζικού λογαριασμού στα καταστήματα των συμβεβλημένων τραπεζών, με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ, μέσω Web & Phone 
Banking των συμβεβλημένων τραπεζών, στο ταμείο των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας ή μέσω του ασφαλιστή σας εφόσον 
διαθέτει δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό της Εταιρίας. 

  
 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον έχει καταβληθεί 
το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, και λήγει την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται 
στην ασφαλιστική σύμβαση. 

  
 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση εγγράφως, μέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικά (µέσω e-mail) ή 
ταχυδρομικά στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας που αναγράφονται στην ασφαλιστική σύμβαση. 

[Εναλλακτική διατύπωση: Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση εγγράφως, μέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικά 
(µέσω e-mail) ή ταχυδρομικά στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας: AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Λεωφόρος Κηφισίας 119, Μαρούσι 
15124, e-mail: Customerservice-GR@aig.com, Τηλ. 210.8127600, Φαξ 210.8063585.] 
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