Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
Έγγραφο Πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
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Προϊόν: Value Χώρων Εστιάσεως

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 Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του
ασφαλιζόμενου από τις εγκαταστάσεις και τον εντός του ακινήτου εξοπλισμό της επιχείρησης του.

Τι ασφαλίζεται;
Η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι τρίτων που θα
προκληθούν από τις εγκαταστάσεις και τον εντός του ακινήτου
εξοπλισμό της επιχείρησης σας.








Σωματικές Βλάβες
Υλικές Ζημιές
Αστική Ευθύνη συνεπεία Πυρκαγιάς
Αστική Ευθύνη συνεπεία διάρρηξη σωληνώσεων
Αστική Ευθύνη συνεπεία εργασιών φορτοεκφόρτωσης
Αστική Ευθύνη συνεπεία ατυχήματος από διαφημιστικές
πινακίδες
Αστική Ευθύνη συνεπεία τροφικής δηλητηρίασης

Τι δεν ασφαλίζεται;




Αποθετικές ζημιές
Ζημιές οφειλόμενες σε ρύπανση
Ζημιές οφειλόμενες σε δόλο ή βαριά αμέλεια του
Ασφαλισμένου

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. Συγκεκριμένα:
Σωματικές Βλάβες:

Μπορούν επίσης, να συμπεριληφθούν και επιπλέον καλύψεις,
όπως εργοδοτική ευθύνη κλπ

Υλικές ζημιές:
Ανώτατο όριο ευθύνης:

€ 100.000,00 κατ’ άτομο
€ 200.000,00 ομαδικό ατύχημα
€ 100.000,00
€ 300.000,00

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.

.

