Εταιρία: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

Ονομασία Προϊόντος: ΦροντEASY VIP

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Αρ. ΓΕΜΗ: 002079801000

Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ελληνικό

Το παρόν έντυπο δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση ούτε την
ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Αυτό το είδος ασφάλισης καλύπτει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για ατυχήματα που θα προκληθούν από την
κυκλοφορία επιβατικών ιδιωτικής χρήσεως άνω των επτά (7) θέσεων με οδηγό, καθώς και τις συμπληρωματικές βασικές και
προαιρετικές καλύψεις αυτού.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται;

Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσεως άνω των επτά (7)
θέσεων με οδηγό που έχουν συμπληρώσει το
νόμιμο όριο ηλικίας.

Βασικές Καλύψεις
Αστική Ευθύνη (Υλικές Ζημιές) € 1.300.000
Αστική Ευθύνη (Σωματικές Βλάβες) € 1.300.000

Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσεως άνω των επτά (7)
θέσεων με οδηγό των οποίων η άδεια κυκλοφορίας
δεν έχει εκδοθεί στην ημεδαπή.

Προστασία Ασφαλίστρου
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο έως 30.000
Νομική Προστασία (Ελλάδα-Εξωτερικό) € 3.000
Φροντίδα Ατυχήματος
Προαιρετικές Καλύψεις
Πυρός από Ανάφλεξη έως την Εμπορική Αξία
Πυρός από Τρομοκρατικές Ενέργειες έως την Εμπορική
Αξία
Πυρός από Κακόβουλες Ενέργειες έως την Εμπορική Αξία
Αστική Ευθύνη Πυρός έως € 100.000
Κλοπή (Ολική) έως την Εμπορική Αξία
Κλοπή (Μερική) έως την Εμπορική Αξία

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.

Κακόβουλες Εκτός Πυρός έως την Εμπορική Αξία
Φυσικά Φαινόμενα έως την Εμπορική Αξία
Ίδιες Ζημίες Οχήματος έως την Εμπορική Αξία

Όταν το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από
αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και την
άδεια κυκλοφορίας.

Θραύση Κρυστάλλων
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού έως € 30.000
Απώλεια – Καταστροφή Αποσκευών € 3.000

Εντός φυλαττομένων χώρων στάθμευσης ή
συνεργείων επισκευής οχημάτων ή εκθέσεων
αυτοκινήτων.

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.
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Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Όταν το όχημα κινείται ή βρίσκεται εκτός οδών ή σε
οδούς ή τόπους στους οποίους 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.
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Πού είμαι καλυμμένος;
Η ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για
τις χώρες που ισχύει η Πράσινη Κάρτα.
Η Νομική Προστασία ισχύει για ατυχήματα που συνέβησαν στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και στην
επικράτεια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης:
▪
Να συμπληρώνω πλήρως και με ακρίβεια την αίτηση ασφάλισης και να την υποβάλλω υπογεγραμμένη στην
Εταιρεία.
Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης:
▪

Να τηρώ πιστά τους όρους του Ασφαλιστηρίου.

▪

Να δηλώνω στην Εταιρεία, μέσα σε 14 ημέρες κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και
κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η Εταιρεία το
γνώριζε δεν θα είχε συνάψει την ασφαλιστική σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

▪

Να γνωστοποιώ αμέσως και εγγράφως στην Εταιρεία κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας μου ή της έδρας της
επιχείρησής μου.

Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος:
▪

Να ενημερώνω την Εταιρεία εγγράφως, άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών για κάθε ζημιογόνο
γεγονός.

▪

Να διευκολύνω και να δίνω κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της
Εταιρείας, για τη διαπίστωση και τα αίτια του ατυχήματος, την εκτίμηση των ζημιών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου
θέματος το οποίο άμεσα ή έμμεσα αφορά στο ατύχημα.

▪

Να προωθώ, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρεία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση
του κινδύνου, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτό.

Πότε και πώς πληρώνω;
Πληρώνω το ασφάλιστρο σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής της Εταιρίας, με έκδοση
αξιογράφων, με μετρητά ή μέσω πιστωτικής 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 : 01/07/2021 12:00μμ έως 01/11/2021 12:00 μμ.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Εκτός από το δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης όπως αυτά ορίζονται στη σύμβαση, έχω το δικαίωμα ακύρωσης
της ασφαλιστικής σύμβασης οποτεδήποτε, αποστέλλοντας επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρεία
στην επίσημη ιστοσελίδα της www.genikipanelladiki.gr και στα κάθε είδους έντυπά της.
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