
 

 

 

 

 
Το παρόν έγγραφο δεν αναφέρει το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Αναλυτική 
προσυμβατική και συμβατική ενημέρωση παρέχεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο . 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Η ασφάλιση αυτή περιλαμβάνει την υποχρεωτική που απαιτείται από τη νομοθεσία κάλυψη και επεκτείνεται να καλύπτει ζημιά στο  
ασφαλισμένο όχημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση «Μηχανοκίνητων Οχημάτων» 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Altius Insurance Ltd                 Προϊόν: Alpha Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Περιεκτική) 

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; 
               Η ασφάλιση αυτή καλύπτει: 

 Την ευθύνη του οδηγού για θάνατο ή 
τραυματισμό άλλων προσώπων 
συμπεριλαμβανομένων και των επιβατών του 
ασφαλισμένου οχήματος (εκτός του οδηγού) 

 Την ευθύνη του οδηγού για υλικές ζημιές σε 
άλλο οχήματα ή άλλη περιουσία τρίτων  

 Ιδία ζημιά στο ίδιο το ασφαλισμένο όχημα που 
προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία 
συμπεριλαμβανομένων της φωτιάς, 
αυτανάφλεξης, κεραυνού, έκρηξης, κλοπής ή 
απόπειρας κλοπής, οδικού ατυχήματος 
(ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υπαιτιότητα), 
κακόβουλη ζημιά κτλ 

 Πακέτο επιπρόσθετων καλύψεων: 
1. Οδήγηση άλλου ιδιωτικού οχήματος από τον 

κάτοχο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου* (ισχύει 
μόνον όταν ο κάτοχος του Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου είναι φυσικό πρόσωπο και ο 
μοναδικός ιδιοκτήτης). 

2. Οδήγηση πέραν της οδού. 
3. Κάλυψη ανεμοθώρακα / παραθύρων μέχρι 

€1.000. 
4. Οδική Βοήθεια. 
5. Φυσικούς κινδύνους, Οχλαγωγίες, 

Απεργίες. 
6. Προσωπικά ατυχήματα στον κάτοχο του 

Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με ασφαλισμένο 
ποσό €10.000* (ισχύει μόνο όταν ο κάτοχος του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου είναι φυσικό 
πρόσωπο και ο μοναδικός ιδιοκτήτης). 

7. Ρυμουλκούμενο όχημα. 
8. Ευθύνη των Επιβατών προς Τρίτους. 
9. Απώλεια Χρήσεως €21,00 για διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των 10 ημερών. 
10. Αντικατάσταση οχήματος με καινούριο. 
11. Προστασία έκπτωσης μη υποβολής 

απαίτησης (Προσφέρεται νοουμένου καθαρού 
ιστορικού για 3 χρόνια). 

 
*δεν ισχύουν στην περίπτωση που ο κάτοχος του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου δεν οδηγεί ή είναι 
Εταιρεία. 

 

 

 

 

 

  Τι δεν ασφαλίζεται; 
 Eπακόλουθη ζημιά (Consequential loss). 

 Mείωση της αξίας, φυσική φθορά, μηχανική, 

ηλεκτρική ή ηλεκτρονική βλάβη, διακοπή ή 

θραύση ή βλάβη, διακοπή ή θραύση σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 Zημιά στα ελαστικά εκτός αν ταυτόχρονα 

προκληθεί ζημιά και σε άλλα μέρη του 

Mηχανοκίνητου Oχήματος.  

 Zημιά που προκαλείται από υπερφόρτωση ή 

καταπόνηση (strain) του Mηχανοκίνητου 

Oχήματος.  

 Aπώλεια ή ζημιά σε εξαρτήματα ή 

ανταλλακτικά που προκαλείται από κλοπή ή 

απόπειρα κλοπής εκτός σε περίπτωση που το 

Mηχανοκίνητο Όχημα κλαπεί ταυτόχρονα 

(ισχύει μόνο για μοτοσικλέτες).  

 Το πρώτο ποσό ζημιάς (Excess) που 

καθορίζεται στον Πίνακα με το οποίο 

επιβαρύνεται ο Aσφαλισμένος.  

 Οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή καταστροφή 

όσον αφορά ατύχημα το οποίο δεν 

γνωστοποιείται και δεν καταγγέλλεται στις 

Αστυνομικές Αρχές αμέσως μετά το συμβάν. 

 

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; 

 Δεν υπάρχουν περιορισμοί πέραν από αυτούς 
που επιβάλλει ο Νόμος. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Πού είμαι καλυμμένος; 
✓ Οπουδήποτε στην Κύπρο και στις χώρες που έχουν προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγυήσεως 
νοουμένου ότι στους χώρους αυτούς παρέχεται νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στα Μηχανοκίνητα Οχήματα, εξαιρουμένων 
των πεδίων προσγείωσης, απογείωσης ή στάθμευσης αεροσκαφών. Εξαιρούνται απαιτήσεις που προέρχονται από 
γεγονότα που επισυμβαίνουν σε οποιαδήποτε περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν εξασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Η κάλυψη που παρέχεται εκτός Κύπρου μειώνεται σε έναντι τρίτου 
εκτός κι αν γίνει διαφορετική συμφωνία. 

 

 

 

 
    Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

• Η εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλίστρων. 
• Για κάθε καλυπτόμενο περιστατικό, να ακολουθούνται και να τηρούνται οι υποδείξεις των σχετικών όρων του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.  

 

 

 

 

 

 

   Πότε και πώς πληρώνω; 
Προκαταβολικά κατά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, με μετρητά, χρεωστική/πιστωτική κάρτα, 
ηλεκτρονικά μέσω τράπεζας ή ταχυδρομείου.  

 

 

 

 
    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; 
Ο ασφαλισμένος δικαιούται να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο οποτεδήποτε. Σε τέτοια περίπτωση πιστώνονται τα 

μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα στη βάση υπολογισμού βραχείας περιόδου (εκτός κι αν έχει υποβληθεί απαίτηση εντός της 

τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου). Επίσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τερματίσει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 

οποτεδήποτε, αφού δώσει σχετική γραπτή συστημένη επιστολή 7 ημερών, στον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή 

διεύθυνσή του. Σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία θα πιστώσει το μέρος του ασφαλίστρου που αναλογεί στην περίοδο από 

την ημερομηνία ακύρωσης μέχρι τη φυσική λήξη του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου. 

 

 

 

 

 

 

 


