Ενημερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικών Προγραμμάτων Κλάδου Διαφόρων Ατυχημάτων
1. Αςφάλιςη Ηλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ - EEI

Με το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο Ηλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ - EEI καλφπτονται οι υλικζσ ηθμιζσ από εξωτερικά ι/και εςωτερικά αίτια που
προκαλοφνται ςε παντόσ είδουσ θλεκτρονικά μθχανιματα (εξοπλιςμό γραφείου, εκτυπωτικά μθχανιματα, ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, κ.λπ.).
Ενδεικτικά αναφζρουμε ηθμιζσ από πυρκαγιά, φυςικά φαινόμενα, νερά, πτϊςθ/κραφςθ, αδεξιότθτα χειριςμοφ κ.λπ.
Τα δε όρια των καλφψεων κακϊσ και όποια τυχόν επιπρόςκετθ παροχι ι μεγαλφτερα κεφάλαια γνωςτοποιοφνται ςτον κλάδο Διαφόρων
Ατυχθμάτων και κατόπιν αξιολόγθςθσ οριοκετοφνται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ςε ςυνάρτθςθ τθσ τιμολογιακισ και εμπορικισ πολιτικισ κακϊσ
και εντφπων που διζπονται αυτά πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Εταιρία

2. Αςφάλιςη Μηχανικών Βλαβών - ΜΒ

Με το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο καλφπτονται οι Μηχανικζσ Βλάβεσ - ΜΒ που προκαλοφνται ςε οιαδιποτε φφςθσ μθχανολογικό εξοπλιςμό
βιομθχανιϊν και άλλων παραγωγικϊν εγκαταςτάςεων.
Ενδεικτικά αναφζρουμε ηθμιζσ από εςωτερικζσ αιτίεσ, εςφαλμζνοσ χειριςμόσ, ζλλειψθ επιδεξιότθτασ χειριςτι, απροςεξία κ.λπ. που παρζχονται από
τθ βαςικι κάλυψθ, ενϊ με ειδικι ςυμφωνία μποροφν να καλυφκοφν και ηθμιζσ από εξωτερικζσ αιτίεσ όπωσ πυρκαγιά, νερά κ.λπ.

Τα δε όρια των καλφψεων κακϊσ και όποια τυχόν επιπρόςκετθ παροχι ι μεγαλφτερα κεφάλαια γνωςτοποιοφνται ςτον κλάδο Διαφόρων
Ατυχθμάτων και κατόπιν αξιολόγθςθσ οριοκετοφνται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ςε ςυνάρτθςθ τθσ τιμολογιακισ και εμπορικισ πολιτικισ κακϊσ
και εντφπων που διζπονται αυτά πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Εταιρία.
3. Αςφάλιςη Κλοπήσ

Με αυτι τθν αςφάλιςθ καλφπτεται κάκε κινθτό όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο από κλοπι, καταςτροφι ι φκορά ςυνεπεία
κλοπισ ι απόπειρα κλοπισ υπό τθν εξισ ζννοια:
α) Η Κλοπι να ζχει γίνει με διάρρθξθ, δθλαδι με βίαιο τρόπο παραβίαςθ του κτιρίου με πάςθσ φφςεωσ όργανα ι διαρρθκτικά εργαλεία ι και δια
απλισ ςωματικισ δφναμθσ.
β) Κλοπι που να ζχει προθγθκεί ι να ζχει επακολουκιςει αποδεδειγμζνα επίκεςθ κατά του αςφαλιςμζνου ι μελϊν τθσ οικογζνειασ του ι του
προςωπικοφ, το οποίο βρίςκεται ςτθν υπθρεςία του αςφαλιςμζνου.
γ) Κλοπι δια αναρριχιςεωσ.
Συμφωνείται επίςθσ ότι θ παροφςα αςφάλιςθ δεν φζρει ευκφνθ αποηθμίωςθσ για κάκε αποκετικι ηθμία ι ςτζρθςθ κζρδουσ ι απωλειϊν τόκων
προερχομζνων από τθν κλοπι ι τθν καταςτροφι των αςφαλιςμζνων αντικειμζνων.
Τα δε όρια των καλφψεων κακϊσ και όποια τυχόν επιπρόςκετθ παροχι ι μεγαλφτερα κεφάλαια γνωςτοποιοφνται ςτον κλάδο Διαφόρων
Ατυχθμάτων και κατόπιν αξιολόγθςθσ οριοκετοφνται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ςε ςυνάρτθςθ τθσ τιμολογιακισ και εμπορικισ πολιτικισ κακϊσ
και εντφπων που διζπονται αυτά πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Εταιρία.
4. Αςφάλιςη Θραφςησ Κρυςτάλλων

Με αυτι τθν αςφάλιςθ καλφπτονται απϊλειεσ ι ηθμίεσ των υαλοπινάκων από οποιαδιποτε αιτία και μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτθν πρϊτθ
ςελίδα του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςφμφωνα με τθν προχπόκεςθ ότι θ αςφαλιςτικι περίπτωςθ επιλκε μετά τθν παρζλευςθ 2 μθνϊν από τθν
ζναρξθ του ςυμβολαίου.

Α Ζκδοςθ εντφπου (Ημερομθνία 01/01/2014)
Η Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τουσ όρουσ αςφάλιςθσ του παρόντοσ εντφπου.

