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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 G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions, εγγεγραμμένη στην 
Κύπρο με αριθμό άδειας 237(FOE) διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με ειδικούς όρους.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Το Ασφαλιστήριο Φωτιάς και Ειδικών Κινδύνων είναι ένα σύνθετο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το οποίο ασφαλίζετε την επιχείρηση σας από 
απρόβλεπτους και τυχαίους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να την απειλήσουν.

Τι ασφαλίζεται;
 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
 Αποθέματα πρώτων υλών που σας ανήκουν
 Αποθέματα έτοιμων προϊόντων που σας ανήκουν
 Άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιγράφονται 

ειδικά

Από τους κινδύνους: Φωτιάς, Κεραυνού, Έκρηξης,
Σεισμού, Καταιγίδας, Κυκλώνα, Ανεμοθύελλας,
Πλημμύρας, Διαφυγής Νερού, Πρόσκρουσης, Ιπτάμενης
Συσκευής ή αντικειμένων που ρίπτονται από αυτά,
Οχλαγωγίας ή άλλης Δημόσιας Αναταραχής,
Κακόβουλης Πράξης και από τον Καπνό

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Απώλεια ή Ζημιά που είναι αποτέλεσμα 

χρήσης πυρηνικών όπλων, πόλεμο, επανάσταση 
τρομοκρατική ενέργεια, εθνικοποίηση, ρύπανση και 
τα συναφή

 Ζημιά από Κινδύνους που δεν καλύπτονται ειδικά
 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα από 

βραχυκύκλωμα ή κατάρρευση
 Τα Μηχανοκίνητα οχήματα
 Ζημιά σε λογισμικά προγράμματα και δεδομένα ή 

πρόσβαση σε αυτά
 Ζημιά λόγω κλοπής μετά από πυρκαγιά
 Ζημιά σε σχέδια, χειρόγραφα, μοντέλα
 Ζημιά που καλύπτεται από ασφαλιστήριο θαλασσίων 

μεταφορών
 Ζημιά από μούχλα, μύκητες, υγρασία ή άλλες ζημιές 

που επιδρούν σταδιακά

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
 Τα αφαιρετέα ποσά που καθορίζονται και όρια 
αποζημίωσης

 Περιουσία η οποία βρίσκεται σε ανοικτούς χώρους 
εκτός εάν καθοριστεί

 Ζημιά από κάψιμο δασών θάμνων και γης
 Δεσμευτικοί όροι και τυχόν άλλοι περιορισμοί και 
προϋποθέσεις μετά από συνεννόηση

 Αναλογικός όρος



Προαιρετικές Καλύψεις
 Αμοιβές Αρχιτεκτόνων, Εκτιμητών, Συμβούλων και Νομικών
 Μετακίνηση ερειπίων
 Απώλεια ενοικίου που καταβάλλεται ή που εισπράττεται
 Αποζημίωση με αξία αποκατάστασης ή και καινούργια για παλιά
 Κάλυψης από κάψιμο δασών και γης
 Συνεπακόλουθη ζημιά από τη διακοπή των εργασιών της ασφαλισμένης επιχείρησης
 Επέκταση κάλυψης για διεξαγωγή μικρών βελτιωτικών έργων στα ασφαλισμένα υποστατικά
 Κάλυψης ζημιάς συσκευών από βραχυκύκλωμα
 Κάλυψης καθορισμένης περιουσίας σε εξωτερικούς χώρους
 Σπάσιμο γυαλιών
 Κλοπή με βίαια μέσα
 Αποκατάσταση ποσών κάλυψης μετά την υποβολή μιας απαίτησης

Πού είμαι καλυμμένος;
Η κάλυψη παρέχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Αρμόδιο Δικαστήριο: Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Να λαμβάνω όλα τα λογικά μέτρα για διαφύλαξη της περιουσίας μου από απώλεια ή ζημιά και να τη διατηρώ σε καλή 

κατάσταση.
• 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 στους ασφαλιστές μου οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να οδηγήσει σε μια απαίτηση και να υποβάλω 

γραπτώς την απαίτηση μου και ότι μου ζητηθεί σε 30 μέρες. Σε περίπτωση κλοπής ή κακοβουλίας να ειδοποιήσω άμεσα την 
αστυνομία.

• Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα μου.
• Να μην διεξάγω οποιανδήποτε άλλη εργασία στα υποστατικά μου πέρα από αυτή που έχω δηλώσει.

Πότε και πώς πληρώνω;
Τα ασφάλιστρα πληρώνονται σύμφωνα με το τρόπο πληρωμής ο οποίος έχει συμφωνηθεί και είναι όρος του συμβολαίου σας.

Μπορείτε να πληρώσετε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα είτε στα κεντρικά γραφεία της G.A.P. Vassilopoulos στη λεωφόρο
Στροβόλου,  είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Saferpay της SIX Payment Service (Europe) S.A. Ltd, με μετρητά, με έμβασμα
και επιταγή. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η κάλυψη αρχίζει με την αποδοχή της πρότασης που έχετε υποβάλει προς τη G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions
και αναγράφεται στον Πίνακα του ασφαλιστηρίου και με την καταβολή του ασφαλίστρου όπως έχει συμφωνηθεί. Η κάλυψη λήγει
σε ένα χρόνο εκτός εάν έχετε προτιμήσει μικρότερη περίοδο ασφάλισης.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση προς τη G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions. Σε περίπτωση που επιθυμείτε
ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας μετά 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.


