Ασφάλιση Κατοικίας
Έγγραφο Πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρία: Groupama Ασφαλιστική Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία
Έδρα: Ελλάδα - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 227401000

Προϊόν: Cocoon Plus

Η ασφάλιση διέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΜΟΝΟ. Το παρόν δεν είναι ούτε αποτελεί μέρος του
ασφαλιστήριου. Η περίληψη περιγράφει ενδεικτικώς τις υποχρεωτικές και τις προαιρετικές καλύψεις του προϊόντος.
Δεν παρέχει λεπτομέρειες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στους γενικούς και ειδικούς όρους, στις τυχόν πρόσθετες πράξεις και σε οποιοδήποτε εν
γένει ασφαλιστικό έγγραφο.
Τι είναι το αυτό το είδος ασφάλισης; Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός παρέχει κάλυψη για ζημιές ή απώλειες
στην οικοδομή ή και στο περιεχόμενο της κατοικίας σας.
Τι ασφαλίζεται; Ασφαλίζεται η οικοδομή ή η οικοδομή και το
περιεχόμενο, αναλόγως της επιλογής σας, για ζημιές που θα
προκληθούν από:
 Πυρκαγιά
 Πυρκαγιά από δάσος
 Κεραυνό
 Έκρηξη
 Κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός
 Καπνό
 Βραχυκύκλωμα
 Πλημμύρα - θύελλα- καταιγίδα – χιόνι – χαλάζι – παγετό
 Θραύση σωληνώσεων
 Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους
 Κακόβουλες ενέργειες
 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 Τρομοκρατικές ενέργειες
 Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ αυτών
 Πρόσκρουση οχήματος
 Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή
τηλεφωνικών στύλων
 Ζημιές κλεφτών στην οικοδομή
 Θραύση
καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών
και/ή
παραθύρων και φωτεινών επιγραφών.
Επίσης, καλύπτονται:
 Έξοδα αποκομιδή συντριμμάτων, κατεδάφισης.
 Έξοδα προσωρινής παραμονής του Ασφαλισμένου.
 Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών
 Αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου για υλικές ζημιές σε
ιδιοκτησίες τρίτων
 Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη ακινήτου
 Προσωπική και οικογενειακή αστική ευθύνη
 Προσωπικό ατύχημα οικογένειας
 Νομική προστασία
 Έξοδα κατασκευής βελτιώσεων της ασφαλιζόμενης
κατοικίας λόγω αναπηρίας
 Έξοδα άντλησης υδάτων
 Έξοδα αποτροπής- περιορισμού της ζημιάς
Εφόσον ασφαλίζεται και το περιεχόμενο παρέχονται και οι κάτωθι
καλύψεις:
 Κλοπή, ληστεία.
 Έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης
του ασφαλισμένου περιεχομένου

Τι ασφαλίζεται;
Εφόσον ασφαλίζεται και το περιεχόμενο παρέχονται και οι
κάτωθι καλύψεις:
 Κλοπή, ληστεία.
 Έξοδα
μεταφοράς,
αποθήκευσης
και
επανεγκατάστασης του ασφαλισμένου περιεχομένου
 Έξοδα απώλειας εγγράφων
 Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς
 Αλλοίωση τροφίμων
 Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα
 Αντικείμενα του Ασφαλιζόμενου ευρισκόμενα σε
θυρίδα Τράπεζας
 Λογαριασμοί ασφαλισμένης κατοικίας
 Αποζημίωση έργων τέχνης και συλλογών
Εφόσον ασφαλίζεται μόνο η οικοδομή παρέχεται και η κάλυψη:
 Απώλεια ενοικίου
Μπορούν επίσης, να συμπεριληφθούν και επιπλέον καλύψεις,
όπως σεισμός κλπ
Τι δεν ασφαλίζεται; Δεν καλύπτονται οι πιο κάτω
ενδεικτικώς αναφερόμενες περιπτώσεις ζημιών ή απωλειών
που έχουν προξενηθεί από:
 Σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν στα
ασφαλισμένα αντικείμενα
 Φυσική απομείωση των πραγμάτων
 Έμμεσες ή αποθετικές ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη
 Οποιαδήποτε μορφής μόλυνσης ή ρύπανσης του
περιβάλλοντος
 Πόλεμο ή οποιαδήποτε εχθροπραξία .
Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Η Εταιρία ευθύνεται κατ΄ ατύχημα για την πέραν του ποσού της
τυχόν απαλλαγής ζημιά και μέχρι το ανώτατο ασφαλιστικό ποσό
κάθε καλυπτόμενου κινδύνου.

Πού είμαι καλυμμένος; Η κάλυψη ισχύει στην δηλωθείσα διεύθυνση του ασφαλιζόμενου κινδύνου.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; Να ενημερώσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών κάθε μεταβολή των στοιχείων, της κυριότητας
ή της κατοχής του ασφαλιζόμενου αντικειμένου, της διεύθυνσης του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλισμένου, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου. Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, να
ειδοποιήσετε εγγράφως την Εταιρία εντός 8 εργασίμων ημερών και να δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα.

Πώς και πότε πληρώνω; Η εξόφληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει να γίνεται πάντοτε πριν την έναρξη της ασφάλισης.
Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:







Πάγια εντολή
Μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρίας (www.groupama.gr).
Στην τράπεζα που διατηρείτε λογαριασμό
Μέσω της υπηρεσίας easy pay
Με χρήση Πιστωτικής κάρτας
Στα γραφεία της Εταιρίας

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; Η διάρκεια ασφάλισης αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την προϋπόθεση
προκαταβολής του ασφαλίστρου.

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; Ακύρωση της σύμβασης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με έγγραφη επιστολή σας και
επιστροφή των ασφαλιστικών εγγράφων.

.

