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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;

Ασφάλιση του κτιρίου και των περιεχομένων της κατοικίας σας από τυχαίες και απρόβλεπτες απώλειες ή ζημιές οι οποίες προκαλούνται 
από ένα ασφαλισμένο κίνδυνο όπως πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, καπνό ή από στοιχεία της φύσης (όπως σεισμό, καταιγίδα, πλημμύρα) καθώς 
και από ειδικούς κινδύνους (όπως οχλαγωγία, κακόβουλη πράξη, διαφυγή  νερού κ.ά.). Το ασφαλιστήριο επίσης περιλαμβάνει κάλυψη για 
απώλεια ή ζημιά στο περιεχόμενο της κατοικίας σαν αποτέλεσμα κλοπής μετά από διάρρηξη της κατοικίας.

Τι ασφαλίζεται;
 Τα κτίρια της ιδιωτικής κατοικίας
 Εξωτερικά κτίρια, γκαράζ, κάγκελα και 

περιτοιχίσματα
 Εξαρτήματα / εξοπλισμός προσκολλημένα μέσα στα 

κτίρια
 Έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός
 Προσωπικά Αντικείμενα  του ασφαλισμένου ή της 

οικογένειας του που διαμένουν στη κατοικία
 Πολύτιμα προσωπικά και άλλα αντικείμενα 

(κοσμήματα, γούνες, χαλιά, έργα τέχνης)
 Καθρέπτες εάν σπάσουν
 Μέρος των περιεχομένων που μπορεί προσωρινά να 

μετακινηθεί εκτός κατοικίας
 Αστική ευθύνη προς τρίτους

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Οποιαδήποτε συνεπακόλουθη ζημιά
 Ζημιά που οφείλεται σε πόλεμο, τρομοκρατία, 

πυρηνική ακτινοβολία 
 Ζημιά σε δεδομένα ή προγράμματα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή
 Χρήματα, γραμματόσημα και παρόμοια
 Κίνδυνοι που δεν καλύπτονται ειδικά

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
 Ποσό απαλλαγής (excess) και όρια αποζημίωσης
 Απώλεια ή ζημιά από μούχλα, μύκητες, υγρασία, ή 
άλλες ζημιές που επιδρούν σταδιακά

 Όριο συνεχόμενων ημερών μη κατοίκησης για 
κάλυψη διάρρηξης

 Όριο πολύτιμων αντικειμένων
 Κάθε ένα αντικείμενο να μην ξεπερνά το 5% της 
αξίας των περιεχομένων

 Αντένες, ντεπόζιτα, περιτοιχίσματα, κάγκελα από 
θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα εκτός εάν επιλεγεί η 
κάλυψη

 Αναλογικός όρος



Προαιρετικές Καλύψεις
 Ζημιά ή απώλεια σε περιουσία Οικιακών Βοηθών
 Κόστος εναλλακτικής στέγασης ή απώλειας ενοικίου
 Επέκταση περιόδου συνεχόμενων ημερών μη κατοίκησης
 Αποζημίωση για θανατηφόρο ατύχημα του ασφαλισμένου
 Επέκταση κάλυψης καθορισμένης περιουσίας εκτός κατοικίας από θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα
 Κάλυψη πολύτιμων αντικειμένων πέραν του καθορισμένου ορίου
 Απώλεια ενοικίου ή έξοδα αλλαγής διαμονής

Πού είμαι καλυμμένος;
Η κάλυψη παρέχεται σε κατοικίες οι οποίες βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εξαιρούνται οι κατεχόμενες περιοχές. 
 
Αρμόδιο Δικαστήριο: Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Να διατηρώ σε καλή κατάσταση και να συντηρώ τη περιουσία μου.
• Να λαμβάνω όλα τα λογικά μέτρα για διαφύλαξη της από απώλεια ή ζημιά.
• Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς να ειδοποιήσω άμεσα και γραπτά  τους Ασφαλιστές μου.
• Σε περίπτωση κλοπής ή κακόβουλης ζημιάς να ειδοποιήσω την αστυνομία, άμεσα.
• Σε περίπτωση απαίτησης να προσκομίζω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες.
• Το ποσό κάλυψης να αντιπροσωπεύει τη πραγματική αξία της περιουσίας μου 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 καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα μου.

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.


