
 

 

 

 

Το παρόν έγγραφο δεν αναφέρει το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της Ασφάλισης Πυρός για κατοικίες. Αναλυτική 
προσυμβατική και συμβατική ενημέρωση παρέχεται στο ασφαλιστήριο. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
H ασφάλιση αφορά ιδιωτικές κατοικίες, και παρέχει κάλυψη στο Περιεχόμενο που βρίσκεται εντός του Κτηρίου και στο Κτήριο 
έναντι απώλειας ή ζημιάς. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση «Alpha Πυρός Για Κατοικίες - Comprehensive» 

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: ALTIUS INSURANCE LTD       Προϊόν: Alpha Πυρός Για Κατοικίες - Comprehensive 

Η ALTIUS INSURANCE LTD, είναι μια εγγεγραμμένη Ασφαλιστική Εταιρεία με αριθμό εγγραφής HE55144 και αδειούχα 

Ασφαλιστική Εταιρεία με αριθμό αδείας 117 ρυθμίζεται και εποπτεύεται από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών 

Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών. 
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   Τι ασφαλίζεται; 
 Πυρκαγιά  
 Ευρεία Έκρηξη 
 Πτώση Αεροσκαφών 
 Ζημιά από Καπνό 
 Πρόσκρουση από οποιοδήποτε Όχημα ή Ζώο   
 Αντικατάσταση με καινούριο 
 Πυρκαγιά από Δάσος 
 Σεισμός ή ηφαιστειογενής έκρηξη  
 Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές 
 Κακόβουλες Ενέργειες 
 Καταιγίδα, Τυφώνας, Σίφουνας, Κυκλώνας άλλη 

Θύελλα ή βίαιη θύελλα και Πλημμύρα  
 Διαρροή Σωληνώσεων (Ύδρευσης, Θέρμανσης, 

Αποχέτευσης, Κλιματισμού) 
 Φροντίδα Κατοικίας 
 Απομάκρυνση ερειπίων  
 Αμοιβές Αρχιτεκτόνων – Επιμετρητών  
 Έξοδα Μεταστέγασης  
 Απώλεια Ενοικίου (έως 12 μήνες)  
 Βραχυκύκλωμα 
 Κάλυψη Αστικής Ευθύνης  
 Ηλιακοί Θερμοσίφωνες και Φωτοβολταϊκά 
 Πτώση Δέντρων ή Κλαδιών, Στύλων ή καλωδίων 
 Κλοπή 
 Σπάσιμο Υαλοπινάκων  
 Ζημιά στα Κτήρια από Κλοπή ή Απόπειρα Κλοπής 
 Κάλυψη ζημίων από παγετό 
 Ίδιες Ζημίες Λέβητα  
 Προσωρινή απομάκρυνση  
 Τυχαία ζημιά σε καλώδια και υπόγειες υπηρεσίας 

κοινής ωφελείας  
 Προσωπικό Ατύχημα  
 Αντικατάσταση Κλειδαριών  

 

 

  Τι δεν ασφαλίζεται; 
 Ζημιά που προκαλείται από πόλεμο, 

τρομοκρατική πράξη, ύλη πυρηνικών όπλων, 

ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από 

ραδιενέργεια ,ρύπανση ή μόλυνση 

,ελαττωματικά υλικά, κακοτεχνία ή από 

ελάττωμα παράλειψη στο σχέδιο ή στις 

προδιαγραφές, από κλοπή ή απόπειρα 

κλοπής κατά ή μετά που συμβαίνει ένας 

καλυπτόμενος κίνδυνος. 

 Εμπορεύματα που βρίσκονται στην κατοχή του 

ασφαλισμένου ως θεματοφύλακα ή 

παραγγελιοδόχου, πολύτιμα μέταλλα σε 

ράβδους ή άδετους πολύτιμους λίθους, 

νομίσματα σε κέρματα ή χαρτονομίσματα, 

επιταγές, χρεόγραφα, ομολογίες, 

γραμματόσημα, έγγραφα, χειρόγραφα, 

εμπορικά βιβλία, αρχεία συστημάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, δείγματα, 

πρότυπα, μήτρες, σχέδια, ιχνογραφήματα ή 

σχεδιαγράμματα, εκρηκτικές ύλες, εκτός αν 

αναφέρεται ειδικά ότι καλύπτονται από το 

Ασφαλιστήριο αυτό. 

 Συνεπακόλουθη απώλεια ή ζημιά 

οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής εκτός αν 

αναφέρεται ειδικά ότι καλύπτονται από το 

Ασφαλιστήριο αυτό. 

 Περιορισμένος αποκλεισμός μεταδοτικών 

ασθενειών 

 
Η Εταιρεία δεν παρέχει κάλυψη ούτε είναι 

υπεύθυνη για την πληρωμή αποζημίωσης στο 

μέτρο που η παροχή αυτής της κάλυψης ή 

πληρωμή αποζημίωσης θα εκθέσει την Εταιρεία 

σε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό που 

επιβάλλεται από αποφάσεις του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών ή από εμπορικές κυρώσεις, 

νόμους ή κανονισμούς των Ευρωπαϊκών χωρών 

και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

 

 
 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

 Το Αφαιρετέο Ποσό που καθορίζεται στον πίνακα  
 Σε περίπτωση ύπαρξης δεσμευτικών όρων στο 

συμβόλαιο όπως π.χ. πυροσβεστήρες, σύστημα 
συναγερμού ο ασφαλισμένος πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς για να υπάρχει 
κάλυψη. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Πού είμαι καλυμμένος; 
 Στη διεύθυνση της ασφαλισμένης περιουσίας. 

 

 

 

     Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
• Η καταβολή ασφαλίστρων όπως περιγράφεται στο πίνακα 

• Ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή γίνει σε σχέση με την ασφαλισμένη περιουσία. 

• Η πιστή τήρηση και συμμόρφωση με τους όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού στο μέτρο που αυτοί αναφέρονται σε 
οτιδήποτε οφείλει να πράξει ή να μην πράξει ο ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτεί να καλυφθεί, η αλήθεια 
των απαντήσεων και δηλώσεων στην πρόταση ασφάλισης  

 

 

 

    Πότε και πώς πληρώνω; 
Μια δόση προκαταβολικά. 

 

 

 

 

 

    Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της κάλυψης αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σας. Η ασφάλιση παύει να 
ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.  

 

 

 

 

 

 

 

     Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
Η ασφάλεια αυτή μπορεί να τερματισθεί οποτεδήποτε, με γραπτή αίτηση του Ασφαλισμένου, και σε τέτοια περίπτωση 
η Εταιρεία δικαιούται να κρατήσει το συνηθισμένο ασφάλιστρο βραχυπρόθεσμων ασφαλειών για το χρονικό διάστημα 
που διατηρήθηκε σε ισχύ το Ασφαλιστήριο. Η Εταιρεία έχει επίσης την εκλογή να τερματίσει το Ασφαλιστήριο αυτό 
οποτεδήποτε, αφού δώσει σχετική γραπτή ειδοποίηση 30 ημερών, στον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή 
διεύθυνσή του, και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία είναι υπόχρεη, μετά από αίτηση του Ασφαλισμένου να επιστρέψει 
ανάλογο μέρος των ασφαλίστρων για την περίοδο χρόνου που δεν έχει λήξει, από την ημερομηνία της ακύρωσης. 

 

 

 

 

 

 


