
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;
Το συμβόλαιο Miplace προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη στην κατοικία και στο περιεχόμενο για ένα μεγάλο φάσμα κινδύνων που μπορούν 
να προκαλέσουν καταστροφή ή ζημιά στην ασφαλισμένη περιουσία. Προσφέρεται σε μορφή τριών διαφορετικών σχεδίων και παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής επιπρόσθετων καλύψεων, βάσει των αναγκών και απαιτήσεων του κάθε ασφαλισμένου.

Τί 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: MIPLACE  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – MIPLACE             

Καλύψεις Ασφάλισης Κατοικίας CLASSIC ADVANCED ELITE

Βασικές Καλύψεις

Φωτιά-Kaπνός

Φωτιά από Βραχυκύκλωμα

Κεραυνός

Ζημιές Πυρόσβεσης

΄Εκρηξη Λέβητα / Υγραερίου Οικιακής Χρήσεως

Πρόσθετες Καλύψεις

Σεισμός

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 x               € 1.000               € 1.500

Πτώση Δεντρών x

Κλοπή-Ληστεία x

Επέκταση Κάλυψης Για Εξωτερικές Εγκαταστάσεις Και Μηχανήματα

Αποζημίωση σε Αξία Αντικατάστασης

Αστική Ευθύνη Ασφαλισμένου*

Ανά Περιστατικό €100.000 €200.000 €200.000

Ανά Περίοδο Ασφάλισης €200.000 €400.000 €400.000

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτησίας Κατοικιδίου(Ανά Περίοδο Ασφάλισης) € 10.000 € 10.000 € 10.000

Επέκταση Κάλυψης

Φωτιά από δάσος

Απώλεια Ενοικίου x

Εναλλακτική Διαμονή x x

Αλλοίωση Τροφίμων σε Ψυγείo ή Καταψύκτη x

Αποζημίωση για Θάνατο του Ασφαλισμένου * x x

Αποστολή Ασθενοφόρου x x

΄Εξοδα Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων x x

΄Εξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων x x

Ευθύνη Ιδιοκτήτη προς Ενοικιαστή x                 €10.000              €10.000

Ηλεκτρ. & Ηλεκτρον. Οικιακές Συσκευές (Βραχυκύκλωμα)                 € 1.500                  €  1.500               € 1.500

Απώλεια Νερού Μετρητή                  €   300                 €     300              €    300

Θράυση Υαλοπινάκων (Εφαρμόζεται εάν καλύπτεται ή Ιδιωτική Κατοικία)               € 1.000

Ευρεία ΄Εκρηξη x

Περιεχόμενο σε Ανοιχτούς Υπαίθριους Χώρους

Επέκταση Περιόδου Ακατοίκητου

31-60 Ημέρες | 61-90 Ημέρες | 91-180 Ημέρες

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ               ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ                    ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ * ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟx

      (Αυξηση Κάλυψης)



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;
!  Κατοικίες με βεβαρημένο ιστορικό 

!  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

!  Σε περίπτωση υποασφάλισης ισχύει ο αναλογικός όρος (Ορος της Υποασφάλισης)

✓ Η Ασφαλιστική Κάλυψη ισχύει στην τοποθεσία κινδύνου 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 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.

• 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  Πόλεμο, εισβολή, εμφύλιο πόλεμο
x  Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες
x  Μόλυνση, Ρύπανση ή Δηλητηρίαση
x  Τρομοκρατική Ενέργεια/Πράξη
x  Εσκεμμένη Παράνομη Ενέργεια ή Πράξη
x  Επακόλουθη Απώλεια ή Ζημιά
x  Μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του Ασφαλισμένου προς Τρίτους 
x  Κλοπή ή εξαφάνιση των Ασφαλισμένων αντικειμένων είτε έγιναν κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ή ύστερα από αυτήν
x Ελαττωματική Κατασκευή

x  Καθίζηση/κατολίσθηση 

x Δόλος

x Υφιστάμενη Ζημιά
x Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από κίνδυνο που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο
Πλήρης αναφορά στο τι δεν ασφαλίζεται δίνεται στο Ασφαλιστήριο


