
Σημαντική Δήλωση: Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα τα οποία 
θα σας δίδονται κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, από την Εταιρεία ή τους αντιπροσώπους της, για πλήρη ενημέρωση σας.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το είδος της ασφάλισης αυτής αφορά Διαχειριστικές Επιτροπές Κοινόκτητων Οικοδομών, Πολυκατοικιών ή Συγκροτημάτων.
Αφορά επίσης και Ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Μονάδων, όπως διαμερισμάτων, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κλπ. που αποτελούν μέρος Κοινόκτητης 
Οικοδομής. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία η Διαχειριστική Επιτροπή κάθε Κοινόκτητης οικοδομής έχει υποχρέωση να διατηρεί ασφάλεια για την Κοινόκτητη 
Οικοδομή έναντι Φωτιάς και Λοιπών Κινδύνων, σε αξία αντικατάστασης. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα ολοκληρωμένης ασφάλισης της 
Κοινόκτητης Οικοδομής, Πολυκατοικίας ή Συγκροτήματος περιλαμβανομένων της Κοινόκτητης Ιδιοκτησίας και των Ιδιόκτητων Ιδιωτικών Μονάδων, καθώς 
επίσης και κάλυψη για την προσωπική ευθύνη των Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής υπό την ιδιότητα τους σαν Μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής.

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ – Εγγεγραμμένη στην Κύπρο με Αρ. Άδειας:43. 
Εγγεγραμμένο γραφείο: Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος, Τ.Θ 23554, 1684 Λευκωσία.
Αρμόδια Εποπτική και Ρυθμιστική Αρχή: Έφορος Ασφαλίσεων Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προϊόν: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ KOΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

complex

ΑΣΦΑΛΙΣΗ KOΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Το παρόν έγγραφο καταγράφει τις κύριες καλύψεις και εξαιρέσεις καθώς και κάποιες άλλες σημαντικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο 
Ασφαλιστικό Προϊόν.

Τί ασφαλίζεται;
Καλύψεις Ασφάλιστηρίου Koινόκτητων Οικοδομών, Πολυκατοικιών και Συγκροτημάτων ESSENTIAL EXTENDED PRIVILEGED

Υποχρεωτικές Καλύψεις

Φωτιά-Kaπνός

Φωτιά από Βραχυκύκλωμα

Κεραυνός

Ζημιές Πυρόσβεσης

Σεισμός

΄Εκρηξη Λέβητα / Υγραερίου Οικιακής Χρήσεως

Πρόσθετες Καλύψεις

Θύελλα, Καταιγίδα, Ανεμοθύελλα x

Πλημμύρα x

Πρόσκρουση x

Στάσεις, Οχλαγωγίες, Απεργίες, Πολιτικές ή Εργατικές Ταραχές x

Κακόβουλες Ενέργειες x

Διαρροή, Διάρρηξη Σωλήνων ή Υπερχείλιση Ντεπόζιτων x

Εξοδα Διερεύνησης Διαρροής ή Διάρρηξης Σωλήνων Κοινόκτητης Ιδιοκτησίας & ανα μονάδα x               € 1.000               € 1.500

Πτώση Δεντρών x

Φωτιά απο Δάσος x

Κλοπή - Ληστεία x

Επέκταση Κάλυψης για Εξωτερικές Εγκαταστάσεις και Mηχανήματα x

Αστική Ευθύνη 

Α. Ασφαλισμένου

Ανά Περιστατικό € 100.000 € 200.000 € 200.000

Ανά Περίοδο Ασφάλισης € 200.000 € 400.000 € 400.000

Β. Προσωπική Ευθύνη Μελών Διαχειριστικής Επιτροπής  

Ανά Περιστατικό €  10.000 €  10.000 €  10.000

Ανά Περίοδο Ασφάλισης €  10.000 €  10.000 €  10.000

Επέκταση Κάλυψης

΄Εξοδα μηχανικών/ Αρχιτεκτόνων

΄Εξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων

Ευθύνη Ιδιοκτήτη προς Ενοικιαστή                   € 10.000                   € 10.000                € 10.000

Ηλεκτρ. & Ηλεκτρον. Οικιακές Συσκευές (Βραχυκύκλωμα από κεραυνό) ανα μονάδα                   €   1.500                   €   1.500                €  1.500

Απώλεια Νερού Μετρητή ( ανα μετρητή)                   €     300                   €      300                €     300

Τυχαία Θραύση Υαλοπινάκων Ασφαλισμένης Περιουσίας                €  1.000

Ευρεία ΄Εκρηξη

Περιεχόμενο σε Ανοιχτούς Υπαίθριους Χώρους (κοινόκτητης ιδιοκτησίας)

Επέκταση Περιόδου Ακατοίκητου Ασφαλισμένης Περιουσίας

31-90 Ημέρες | 91-180 Ημέρες |181-365 Ημέρες
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ               ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ                    ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ * ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟx



Πού είμαι καλυμμένος;

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου;

Πότε και πώς πληρώνω;

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
• Η κάλυψη αρχίζει και λήγει όπως αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
! Ο Ασφαλισμένος χάνει το δικαίωμα του για κάλυψη από το Ασφαλιστήριο και η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή 
οποιουδήποτε ποσού έχει καταβάλει σε οποιαδήποτε απαίτηση που υποβλήθηκε και που είναι κατά οποιοδήποτε τρόπο δόλια.
! Σε περίπτωση Υποασφάλισης, θα ισχύσει ο Αναλογικός Όρος. Σύμφωνα με τον Όρο της Υποασφάλισης, αν οποιοδήποτε 
Ασφαλισμένο ποσό κατά το χρόνο οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς έχει μικρότερη αξία από την αξία αντικατάστασης, ο 
Ασφαλισμένος θα θεωρείται ως ασφαλιστής του εαυτού του για τη διαφορά και επομένως θα επιβαρύνεται με το ανάλογο μέρος 
της απώλειας.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΛΥΨΗ:
! Για οποιοδήποτε ποσό μέχρι του Αφαιρετέου ποσού
! Για οποιοδήποτε ποσό πέραν των Ασφαλισμένων Ποσών ή/και των Ορίων Κάλυψης
! Για οποιοδήποτε ποσό πληρώσει ο Ασφαλισμένος χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρείας

✓ Η Ασφαλιστική Κάλυψη ισχύει για τη Διεύθυνση που αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.

• Συμμόρφωση με τους όρους του συμβολαίου
• Συμμόρφωση με Δεσμευτικούς Ορους που αναγράφονται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου
• Ενημέρωση της Εταιρείας πριν από οποιαδήποτε αλλαγή, προσωρινή ή οριστική
• Ενημέρωση της Εταιρείας εγγράφως σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψη του Ασφαλισμένου οποιαδήποτε αμελής 
πράξη, παράλειψη ή λάθος από οποιοδήποτε που θα μπορούσε δυνάμει του ασφαλιστηρίου να οδηγήσει σε απαίτηση.

• Το ασφάλιστρο καταβάλλεται ως εφάπαξ πληρωμή ετησίως ή με δόσεις.
• Σε περίπτωση που η πληρωμή είναι με δόσεις θα πρέπει να τηρείται το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.
• Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά, επιταγή, μέσω τραπεζικής εντολής ή με χρεωστική/ πιστωτική κάρτα στην Εταιρεία ή μέσω 
Jcc smart.

• Σε περίπτωση που η ασφάλιση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Ασφαλισμένου, ή διαφωνεί με το
περιεχόμενο της, ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα εντός 15 ημερών από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου, να το ακυρώσει 
(Δικαίωμα Υπαναχώρησης). Οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση για να ισχύει θα πρέπει να γίνει γραπτώς, στα κατά τόπους κεντρικά 
γραφεία της Εταιρείας και να συνοδεύεται απαραιτήτως με την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης η 
Εταιρεία θα επιστρέψει οποιοδήποτε καταβληθέν ασφάλιστρο.

• Μετά την παρέλευση του πιο πάνω χρονικού διαστήματος των 15 ημερών ο Ασφαλισμένος δικαιούται να
ακυρώσει το Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση 7 ημερών προς την Εταιρεία. 
Σ’ αυτή την περίπτωση και δεδομένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Ασφάλισης, η Εταιρεία θα 
επιστρέψει το μη δεδουλευμένο Ασφάλιστρο στον Ασφαλισμένο.
Σε περίπτωση που έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης, ολόκληρο το Ασφάλιστρο θα 
θεωρείται ως δεδουλευμένο και η Εταιρεία δικαιούται να το κατακρατήσει και/ή να το απαιτήσει από τον Ασφαλισμένο.

Τί δεν ασφαλίζεται;
Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε ή προκύπτει από:
x ζημιά προγενέστερη της έναρξης της Ασφαλιστικής Κάλυψης
x κίνδυνο που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο
x οποιαδήποτε εσκεμμένη ή παράνομη ενέργεια εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή πράξη, ή ζημιά που προκαλείται μετά από κατανάλωση αλκοόλ ή 
ναρκωτικών ουσιών.
x μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του Ασφαλισμένου προς Τρίτους
x κλοπή ή εξαφάνιση των Ασφαλισμένων αντικειμένων κατά τη διάρκεια Πυρκαγιάς ή ύστερα από αυτήν
x μηχανολογικό, ηλεκτρονικό ή ηλεκτρολογικό ελάττωμα ή βλάβη 
x οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, βαφής ανακαίνισης, τροποποίησης, επιδιόρθωσης ή αποκατάστασης
x δήμευση, κατακράτηση, καταστροφή, εθνικοποίηση, επίταξη ή επιβολή με διάταγμα οποιασδήποτε Κυβέρνησης, Δύναμης, Τοπικής Αρχής 
Διοίκησης ή Τελωνειακής Αρχής
x καθίζηση, κατολίσθηση ή μετακίνηση του εδάφους από οποιαδήποτε αιτία, εξαιρουμένου του Σεισμού
x φυσική φθορά, σήψη, μούχλα, μύκητες, τερμίτες, σκώρους, έντομα ή ζωύφια
x ελαττωματική κατασκευή, κακοτεχνία
x πόλεμο
x τρομοκρατικές Ενέργειες
x πυρηνική ραδιενέργεια ή/και μόλυνση από χημικές ή/και βιολογικές ουσίες
x μόλυνση, ρύπανση 


