Εταιρία: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο: ΦροντEASY FLEXI ECONOMY

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Αρ. ΓΕΜΗ: 002079801000

Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ελληνικό

Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προ συμβατική
ενημέρωση και την ασφαλιστική σύμβαση με τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το πρόγραμμα ασφάλισης ΦροντEasy FLEXI ECONOMY παρέχεται σε Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας
Χρήσης (Λ.Δ.Χ.) και περιλαμβάνει την εκ του νόμου υποχρεωτική έναντι τρίτων αστική ευθύνη του
ασφαλισμένου, για σωματικές βλάβες - υλικές ζημιές και επιπλέον καλύψεις ενώ δύναται να προστεθούν
και περαιτέρω προαιρετικές καλύψεις.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται;

Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης (Λ.Δ.Χ.)
άνω των 27 ετών.
Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης (Λ.Δ.Χ.) των
οποίων η άδεια κυκλοφορίας δεν έχει
εκδοθεί στην ημεδαπή.

Αστική Ευθύνη (Υλικές Ζημιές) 1.220.000 €
Αστική Ευθύνη (Σωματικές Βλάβες) 1.220.000 €
Προστασία Ασφαλίστρου
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο 30.000 €
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 30.000 €
Πυρός από Ανάφλεξη 3.000 €
Αστική Ευθύνη Πυρός 3.000 €
Κλοπή (Ολική) 3.000 €
Κλοπή (Μερική) 3.000 €
Καταστροφή Αποσκευών 3.000 €
Νομική Προστασία (Ελλάδα-Εξωτερικό) 3.000 €
Φροντίδα Ατυχήματος

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Και προαιρετικά
Πυρός από Ανάφλεξη στην Εμπορική Αξία
Πυρός από Τρομοκρατικές Ενέργειες στην Εμπορική Αξία
Πυρός από Κακόβουλες Ενέργειες στην Εμπορική Αξία
Αστική Ευθύνη Πυρός στην Εμπορική Αξία
Κλοπή (Ολική) στην Εμπορική Αξία
Κλοπή (Μερική) στην Εμπορική Αξία
Κακόβουλες Εκτός Πυρός στην Εμπορική Αξία
Φυσικά Φαινόμενα
Απώλεια – Καταστροφή Αποσκευών
Ιδιες Ζημιές Οχήματος
Θραύση Κρυστάλλων
Οδική Βοήθεια(Ελλάδα-Εξωτερικό)
Η κάλυψη της Νομικής Προστασίας παρέχεται από την AWP P&C S.A. Η κάλυψη της
Φροντίδας Ατυχήματος παρέχεται από την AWP P&C S.A. Η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας
παρέχεται από την Interamerican Βοήθειας Α.Ε.Γ.Α.

Πού είμαι καλυμμένος;
Η ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής
Επικράτειας, για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και στις χώρες που ισχύει η Πράσινη
Κάρτα.
Η Νομική Προστασία ισχύει για περιπτώσεις που
συνέβησαν στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας,
καθώς και στην επικράτεια των κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η Αστική ευθύνη των προσώπων που
προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως ή
επελήφθησαν του οχήματος με κλοπή ή με
χρήση βίας ή μετέχουν σε αγωνίσματα που
επάγονται ειδικούς κινδύνους.
Οι ζημιές που προξενήθηκαν από οδηγό που
δεν έχει νόμιμη άδεια οδήγησης ή τελούσε υπό
την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών
κατά την έννοια και προϋποθέσεις του Κ.Ο.Κ.
Όταν το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση
από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο
και την άδεια κυκλοφορίας.
Εντός φυλαττομένων χώρων στάθμευσης ή
συνεργείων επισκευής οχημάτων ή εκθέσεων
αυτοκινήτων.
Όταν το όχημα κινείται ή βρίσκεται εκτός οδών
ή σε οδούς ή τόπους στους οποίες
απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία.
Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες,
πέρα από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο, από
την άδεια κυκλοφορίας ή των σχετικών
αποφάσεων των αρμόδιων αρχών.
Το Προϊόν ΦΡΟΝΤEASY FLEXI ECONOMY
παρέχεται με ρήτρα μη υπέρβασης του δείκτη
ζημιών αστικής ευθύνης (εκκρεμείς και
πληρωθείσες ζημίες α.ε. / ετησιοποιημένα
καθαρά ασφάλιστρα α.ε.) άνω του ποσοστού
20% σε ετησιοποιημένη βάση.
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
▪ Να τηρείτε τους όρους του ασφαλιστηρίου και να μας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα.
▪ Κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να γνωστοποιήσετε στην Εταιρία όλα τα στοιχεία του
ασφαλισμένου οχήματος και οτιδήποτε έχει επίδραση στην εκτίμηση του κινδύνου, στην αποδοχή ή μη της
ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων.
▪ Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης να δηλώσετε στην Εταιρία, μέσα σε 14 ημέρες από τότε
που περιήλθαν σε γνώση σας, κάθε μεταβολή των στοιχείων σας και του οχήματος, καθώς και κάθε
στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του ασφαλιστικού κινδύνου.
▪ Σε περίπτωση ζημιάς να ειδοποιήσετε εγγράφως την Εταιρία εντός 8 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή
που περιήλθε σε γνώση σας το ζημιογόνο γεγονός και να παράσχετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες,
έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες τις επέλευσης του κινδύνου που θα σας
ζητήσουμε.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύμφωνα με την επιλογή σας για τη συχνότητα και τον τρόπο
πληρωμής στο έντυπο της αίτησης ασφάλισης, σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής
της Εταιρίας, με έκδοση αξιογράφων, με μετρητά ή μέσω κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω Τράπεζας ή
ΕΛ.ΤΑ, ή απευθείας στην Ασφαλιστική Εταιρία ή στους νόμιμους αντιπροσώπους/συνεργάτες της.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την καταβολή εφάπαξ του οφειλόμενου ασφαλίστρου (ή της πρώτης
δόσης της τμηματικής καταβολής) και διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
Παράδειγμα: Διάρκεια ασφάλισης : 01/07/2020 12:00μμ έως 01/11/2020 12:00 μμ.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε είτε με έγγραφη συμφωνία, είτε με επιστολή που
αποστέλλεται, είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας (fax) στο +30-210-32.17.109, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail
motor.production@genpan.gr ή σε όποια στοιχεία επικοινωνίας αναγράφει η Εταιρία στην επίσημη
ιστοσελίδα της www.genikipanelladiki.gr και σε κάθε είδους έντυπα της.
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