
Καλύψεις  Μοτοσυκλετών  

Ευθύνη Ασφαλισμένου για Απώλεια ή Ζημιά ή Σωματική Βλάβη ή Θάνατο:

Τρίτων

Επιβατών του ασφαλισμένου οχήματος

Προσώπων που μεταφέρονται δυνάμει σύμβασης εργοδότησης

Προσώπων που μεταφέρονται κατόπιν πληρωμής αγωγίου

Μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου

Πεζών, ποδηλάτων και άλλων χρηστών των δρόμων

Χρήση του οχήματος πέραν της οδού

Οδική Βοήθεια (για οχήματα μέχρι μικτού βάρους κάτω των 3500 κιλών)

Φροντίδα Ατυχημάτων

Οδήγηση από οποιοδήποτε οδηγό που είναι ηλικίας πέραν των 23 ετών και όχι πέραν των 70, που είναι κάτοχος κανονικής άδειας οδήγησης 
πέραν των 2 ετών

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

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Η Ασφάλιση Ευθύνης ΄Εναντι Τρίτου σε μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης παρέχει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία απαιτούμενη κάλυψη, 
αναφορικά με την ευθύνη του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οδηγού, να καταβάλει αποζημιώσεις σχετικά με σωματική βλάβη 
ή θάνατο, νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε προσώπου ή ζημιά σε περιουσία. Προσφέρονται και προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις, 
βάση των αναγκών και απαιτήσεων του κάθε ασφαλισμένου.

Τι ασφαλίζεται;

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

Προϊόν: ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΉΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ  ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ

Τί δεν ασφαλίζεται;

ΑΣΦΑΛΙΣΉ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ – ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ                          

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ               ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ              

x Πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος, εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια που αποτελεί κακούργημα με 

βάση τον Ποινικό Κώδικα

x Απώλεια χρήσης οχήματος

x Ίδιες Ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα

x Προαιρετικές καλύψεις που δεν έχουν επιλεγεί

x Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων ή ναρκωτικών

x Χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος ή ακυρωμένου ή ληγμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ασφάλισης

x Ζημιές ή Ευθύνη που προκαλείται όταν το μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιείται αντίθετα με τους Περιορισμούς ως προς την χρήση

x Ζημιές που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο οδηγό

x Ζημιές που προκλήθηκαν από οδηγό που δεν έχει άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος



Πού είμαι καλυμμένος;

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
! Πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος, εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια 

που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα

! Περιουσία η οποία φορτώνεται/ξεφορτώνεται ή μεταφέρεται με το Μηχανοκίνητο ΄Οχημα

! Περιουσία η οποία ανήκει ή βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του Ασφαλισμένου ή προσώπων που απαιτούν να 

καλυφθούν ή μελών των οικογενειών τους

! Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων ή ναρκωτικών

! Χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος ή ακυρωμένου ή ληγμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ασφάλισης

! Εάν το Μηχανοκίνητο Οχημα δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

! Το αφαιρετέο ποσό (excess) σε περίπτωση απαίτησης, όπως αναφέρεται στον πίνακα του συμβολαίου.

! Εάν το πιστοποιητικό ασφάλισης σας επιτρέπει την οδήγηση άλλου αυτοκινήτου, ισχύουν ειδικοί περιορισμοί

! Ζημίες ή Ευθύνη που προκαλείται όταν μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιείται αντίθετα με τους Περιορισμούς ως προς την χρήση,

! Ζημιές που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο οδηγό

! Ζημιές που προκλήθηκαν από οδηγό που δεν έχει άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία το οχήματος

✓ Στην Κύπρο, με εξαίρεση τα πεδία προσγειώσεως, απογειώσεως και στάθμευσης αεροσκαφών, τις Τουρκοκρατούμενες 
περιοχές, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες περιοχές, εξαιρουμένων των Αγγλικών βάσεων, στις οποίες η Κυπριακή Κυβέρνηση 
δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. 

✓ Στα κράτη μέλη που έχουν προσυπογράψει την πολυμερή συμφωνία εγγύησης.

• Ο Ασφαλισμένος δικαιούται να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση 7 ημερών 
επιστρέφοντας τον Πίνακα και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Σ’ αυτή την περίπτωση και δεδομένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου της Ασφάλισης και το ισχύον Πιστοποιητικό Ασφάλισης έχει επιστραφεί στην Εταιρεία 
κατά ή πριν την ημερομηνία της ακύρωσης,η Εταιρεία επιστρέφει το μη δεδουλευμένο Ασφάλιστρο στον Ασφαλισμένο. 
Σε περίπτωση που έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου της Ασφάλισης, ολόκληρο το Ασφάλιστρο 
θα θεωρείται ως δεδουλευμένο και η Εταιρεία δικαιούται να το κατακρατήσει και/ή να το απαιτήσει από τον Ασφαλισμένο. 

Πότε και πώς πληρώνω;

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
• Η ασφάλιση ισχύει για την χρονική διάρκεια που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

• Το  ασφάλιστρο καταβάλλεται  ως εφάπαξ πληρωμή ετησίως ή με δόσεις κατά την πραγματοποίηση της ασφαλιστικής 
σύμβασης.
• Σε περίπτωση που η πληρωμή είναι με δόσεις θα πρέπει να τηρείται το χρονοδιάγραμμα που συμφωνείται.
• Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά, επιταγή, μέσω τραπεζικής εντολής ή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα στην εταιρεία ή 
μέσω JCC smart. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Υποχρέωση του ασφαλισμένου για άμεση ενημέρωση σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, να ειδοποιήσει την 

Οδική Βοήθεια/Φροντίδα Ατυχήματος αμέσως μόλις συμβεί το ατύχημα για καταγραφή στοιχείων και διερεύνηση του ατυχήματος.

• Συμμόρφωση με τους όρους του Ασφαλιστηρίου 

• Φροντίζει ώστε οι πληροφορίες που παρέχει να είναι ειλικρινείς, ακριβείς και έγκυρες

• Ενημερώνει εγγράφως χωρίς καθυστέρηση για τυχόν αλλαγές ή μεταβολές αναφορικά με στοιχεία που αναφέρονται ή έχουν                       

δηλωθεί στην Πρόταση.

• Εξοφλεί τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα.


